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_____________________  

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo as seguintes 

RESOLUÇÃO N. 1 – DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a reescalonar a 
dívida contraída pelo Banco do Estado da Paraíba S.A. – 
PARAIBAN, e por sua controlada PARAIBAN – Crédito Imobiliário 
S.A junto ao Banco Central do Brasil para pagamento de passivo 
trabalhista, no valor de Cr$804.807.154,35, a preços de 29 de 
outubro de 1993.  

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado da Paraíba, nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do Senado 
Federal, autorizado a reescalonar a dívida contraída pelo Banco do Estado da Paraíba S.A., – PARAIBAN, e 
por sua controlada PARAIBAN – Crédito Imobiliário S.A., junto ao Banco Central do Brasil, para pagamento 
de passivo trabalhista. 

Art. 2º – O reescalonamento autorizado será realizado sob as seguintes condições: 



a) valor pretendido: até CR$4,807.154;35 (oitocentos e quatro milhões, oitocentos e sete mil, cento e 
cinqüenta e quatro cruzeiros reais e trinta e cinco centavos), a preço de 29 de outubro de 1993; 

b) juros: 6% a.a.; 

c) atualização monetária:Taxa Referencial – TR; 

d) garantia: Fundo de Participação dos Estados e Municípios – FPEM; 

e) destinação dos recursos: reescalonamento de empréstimo concedido pelo Bacen, na qualidade de 
gestor de Reserva Monetária, com vistas ao pagamento de indenização trabalhista a funcionários e ex-
funcionários das instituições financeiras acima citadas; 

f) condições de pagamento: em setenta e duas prestações mensais, com seis meses de carência. 

Art.  3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, contados a partir de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 13 de janeiro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 14-1-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 2 – DE 1994 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Oeste (PR) 
a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do 
Paraná SA. – BANESTADO, no valor de CR$18.600.000,00, a 
preços de setembro de 1993, utilizando recursos do Programa 
Estadual de Desenvolvimento Urbano - PEDU. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Oeste (PR) autorizada, nos termos da Resolução 
nº 36, de 1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de CR$18.600.000,00 (dezoito 
milhões e seiscentos mil cruzeiros reais), a preços de setembro de 1993. 

Parágrafo único – Os recursos referidos neste artigo, provenientes do Programa Estadual de 
Desenvolvimento Urbano – PEDU, serão destinados à realização de obras de infra-estrutura urbana. 

Art. 2º – As condições financeiras da operação são as seguintes: 

a) valor pretendido: CR$18.600.000,00, a preços de setembro de 1993; 

b) juros: 12% a.a.; 

c) atualização monetária: reajustável pela TR; 

d) garantia: ICMS; 

e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana, através do Programa 
Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU; 

f) condições de pagamento: 

– do principal: amortização em quarenta e oito parcelas mensais, com carência de doze meses; 

– dos juros: não existe período de carência. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, contados a partir de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 13 de janeiro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 



DCN (Seção II), 14-1-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 3 – DE 1994 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul (PR) a 
contratar operação de crédito junto aa Banco do Estado do 
Paraná SA. – BANESTADO, no valor de CR$12.400.000,00, a 
preços de setembro de 1993, utilizando recursos do Programa 
Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul (PR), nos termos da Resolução nº 36. de 1992, 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito interno junto ao Banco do Estado do Paraná 
S.A.– BANESTADO. 

Art. 2º – A operação de crédito descrita no art. 1º desta resolução apresenta as seguintes 
características: 

a) valor pretendido: CR$12.400.000,00 (doze milhões e quatrocentos mil cruzeiros reais), a preços de 
setembro de 1993; 

b) juros: 12% a.a.; 

c) atualização monetária: variação da TR.; 

d) garantia: ICMS; 

e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana, através do Programa 
Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU; 

f) condições de pagamento: 

– do principal: amortização em quarenta e oito parcelas mensais. com carência de doze meses; 

– dos juros: doze meses a partir da data da primeira liberação. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá se exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias. contados a partir de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 13 de janeiro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Sessão II), 14-1-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 4 – DE 1994 

Autorizo o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a 
contratar operação de crédito interno junto ao Banco do Brasil 
S.A agente do Tesouro Nacional, no valor de CR$105.122,33, a 
preços de 21 de dezembro de 1992. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos da Resolução nº 36, de 1992, 
do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito interno junto ao Banco do Brasil S.A. 

Art. 2º – A operação financeira descrita no art. 1º apresenta as seguintes características: 

a) valor: CR$105.122.853,33 (cento de cinco milhões, cento e vinte e dois mil, oitocentos e cinqüenta 
e três cruzeiros reais e trinta e três centavos), a preços de 21 de dezembro de 1992, equivalentes a 



CR$277,787.547,57 (duzentos e setenta e sete milhões, setecentos e oitenta e sete mil, quinhentos e 
quarenta e sete cruzeiros reais e cinqüenta e sete centavos), a preços de 30 de abril de 1993; 

b) juros: 12% a.a. debitados no último dia de cada mês, contados a partir da data da utilização do 
crédito; 

c) comissão remuneratória: 2% a.a. calculada sobre o saldo de,vedor atualizado; 

d) juros moratórias: 19 % aa.; 

e) garantia: Fundo de Parúcipação dos Estadias e Municípios – FPEM; 

f) destinação: captação e liquidação de obrigações exigíveis de imediato na reabertura do Banco do 
Estado do Rio Grande do Norte; 

g) condições de pagamento: em cento e setenta e quatro prestações mensais, iguais e sucessivas 
pelo Sistema SAC, com seis meses de carência. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, contados a partir de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 13 de janeiro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________  

DCN (Sessão II), 14-1-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 5 – DE 1994 

Autoriza a elevação do limite de endividamento do Estado 
do Piauí, para que seja reescalonada, pelo Governo do Estado do 
Piauí, S.A junto à Reserva Monetária, no valor de Cr$ 
1353.349.026,66, a preços de 30 de novembro de 1993. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – São elevados os limites de endividamento do Estado do Piauí, nos termos da Resolução nº 
36, de 1992, do Senado Federal, com vistas ao reescalonamento, pelo Governo do Estado do Piauí, de 
dívida contraída pelo Banco do Estado do Piauí S, junto à Reserva Monetária, no valor de Cr$ 
1.353.349.026,66 (um bilhão, trezentos e cinqüenta e três milhões, trezentos e quarenta e nove mil, vinte e 
seis cruzeiros reais e sessenta e seis centavos), a preços de 30 de novembro de 1993. 

Art. 2º – A operação de crédito ora autorizada dar-se á nas  seguintes condições: 

a) pretendido: até Cr$ 998.297.443,32 (novecentos e noventa e oito milhões, duzentos e noventa e 
sete mil, quatrocentos e três cruzeiros reais e trinta e dois centavos), em 29 de outubro de 1993, 
equivalentes, a Cr$ 1.353.349.026,66, em 30 de novembro de 1993; 

b) juros: 6% a 

c) atualização monetária: TR; 

d) garantia: Fundo e Participação dos Estados; 

e) destinação dos recursos: reescalonamento de empréstimo concedido pelo Banco Central do Brasil, 
na qualidade de gestor da Reserva Monetária, com vistas ao pagamento de indenização trabalhista a 
funcionários e ex-funcionários da instituição financeira acima citada; 

f) condições de pagamento: em setenta e duas prestações mensais, com seis meses de carência. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, contados a partir de sua publicação, 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 



Senado Federal, 24 de janeiro de 1994. – Senador Chagas Rodrigues, 1º  Vice Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

DCN (Seção II), 8-3-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 6 – DE 1994 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Silveira Martins (RS) a 
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul S.A. – BANRISUL, no valor de CR$5.029.440,55, a 
preços de junho de 1993, utilizando recursos do FUNDOPIMES. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1- – É a Prefeitura Municipal de Silveira Martins (RS) autorizada, nos termos da Resolução nº 36, 
de 1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado Rio Grande do Sul 
SA, – BANRISUL no valor de CR$ 5.029.440,55 (cinco milhões, vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta 
cruzeiros reais e cinqüenta e cinco centavos), a preços de junho de 1993. 

Art. 2º – A operação de crédito autorizada obedecerá às seguintes características: 

a) valor pretendido: CR$5.029.44,55, a preços de junho de 1993; 

b) juros: 11% a.a, 

c) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV; 

d) garantia: ICMS e/ou FPM; 

e) destinação dos recursos: investimentos nas áreas de desenvolvimento institucional e de infra-
estrutura urbana; 

f) condições de pagamento: 

– do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencíveis no dia vinte de 
cada mês, vencendo a primeira doze meses após a primeira liberação; 

– dos juros: exigíveis trimestralmente na carência e mensalmente na amortização. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser concedida no prazo de duzentos e 
setenta dias, contados a partir de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 24 de janeiro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 8-3-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 7 – DE 1994 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Encruzilhada do Sul (RS) 
a contratar operação de crédito no valor de CR$30.630.934,00, a 
preços de agosto de 1993, junto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul – BANRISUL, utilizando recursos do 
FUNDOPIMES. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Encruzilhada do Sul (RS) autorizada, nos termos da Resolução 
nº 36, de 1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de CR$ 30.630.934,00 (trinta 



milhões, seiscentos e trinta mil, novecentos e trinta e quatro cruzeiros reais), a preços de agosto de 1993, 
junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL, utilizando recursos do Fundopimes. 

Art. 2º – As condições financeiras da operação de crédito são as seguintes: 

a) valor pretendido: CR$ 30.630.934,00, a preços de agosto de 1993; 

b) juros: 11 % a.a.; 

b) atualização monetária: IGP – FGV; 

c) garantia: ICMS e/ou FPM; 

e) destinação: investimentos nas áreas de desenvolvimento institucional e de infra-estrutura urbana; 

f) condições de pagamento: 

– do principal: quarenta e oito parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencíveis no dia 20 de cada 
mês, vencendo a primeira doze meses após a primeira liberação; 

– dos juros: exigíveis trimestralmente na carência e mensalmente na amortização. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, contados a partir de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 24 de janeiro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 8-3-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 8 – DE 1994 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Iracema do Oeste (PR) a 
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do 
Paraná S.A. – BANESTADO, no valor de CR$ 10.600.000,00, a 
preços de setembro de 1993, dentro do Programa Estadual de 
Desenvolvimento Urbano – PEDU. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Iracema do Oeste (PR) autorizada, nos termos da Resolução nº 
36, de 1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. 
– BANESTADO, no valor de CR$ 10.600.000,00 (dez milhões e seiscentos mil cruzeiros reais), a preços de 
setembro de 1993. 

Parágrafo único - Os recursos advindos da operação de crédito autorizada serão destinados à 
execução de obras de infra-estrutura urbana naquela municipalidade, no âmbito do Programa Estadual de 
Desenvolvimento Urbano – PEDU. 

Art. 2º – A operação de crédito autorizada obedecerá às seguintes características: 

a) valor pretendido: CR$10.600.000,00, a preços de setembro de 1993; 

b) juros: 12 % a.a.; 

c) atualização monetária: rejustável pela TR;  

d) garantia: ICMS; 

e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana, através do Programa 
Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU; 

f) condições de pagamento: 

– do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, com carência de doze meses; 

– dos juros: não existe período de carência. 



Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, contados a partir de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 24 de janeiro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 8-3-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 9 – DE 1994 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sinop (MT) a contratar 
operação de crédito interno junto ao Banco do Estado do Mato 
Grosso S.A. – BEMAT, no valor de CR$ 74.751.919,08, a preços de 
30 de setembro de 1993, equivalentes a 1.000.963,04 UFIR. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Sinop (MT) autorizada, nos ternos da Resolução nº 36, de 1992, 
do Senado Federal, a contratar operação de crédito interno junto ao Banco do Estado do Mato Grosso S.A. 
– BEMAT, no valor de R$ 74.751.919,08 (setenta e quatro milhões, setecentos e um mil, novecentos e 
dezenove cruzeiros reais e oito centavos), a preços de 30 de setembro de 1993. 

Parágrafo único – Os recursos advindos da operação de crédito referida no caput deste artigo 
destinam-se à aquisição de equipamentos, veiculas, máquinas e implementos para os serviços daquele 
Município. 

Art. 2º – As condições financeiras da operação de crédito são as seguintes: 

a) valor pretendido: CR$ 74.751.919,08, a preços de 30 de setembro de 1993, equivalentes a 
1.000.963,04 UFIR; 

b) juros: 3,8% a.a.; 

c) atualização monetária: reajustável pela TR; 

d) garantia: ICMS e FPM; 

e) destinação dos recursos: aquisição de máquinas e equipamentos; 

f) condições de pagamento: 

– do principal: amortização em trinta e três parcelas mensais, com carência de três meses; 

– dos juros: não existe período de carência. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução em  vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 24 de janeiro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 8-3-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 10 – DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a 
contratar operação de crédito junto à Companhia Vale do Rio 
Doce – CVRD, por intermédio da Reserva para o Desenvolvimento 
da Zona do Rio Doce, no valor de CR$ 500.784528,00, a preços de 



outubro de 1993, a serem atualizados pelo  IGP-M e com garantia 
oferecida através da vinculação de cotas do Fundo de 
Participação dos Estados – FPE. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Espírito Santo autorizado, nos termos da Resolução nº 36, de 
1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito junto à Companhia Vale do Rio Doce – CVRD, no 
valor de CR$ 500.784.528,00 (quinhentos milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte e 
oito cruzeiros reais). 

Parágrafo único – Os recursos referidos neste artigo, provenientes da Reserva para o 
Desenvolvimento da Zona do Rio Doce – RDZRD, serão destinados a atividades e projetos nas áreas de 
desenvolvimento econômico e social e ao aparelhamento do setor de segurança pública do Estado do 
Espírito Santo. 

Art. 2º – As condições financeiras da operação de crédito são as seguintes: 

a) valor pretendido: CR$ 500.784.528,00, a preços de outubro de 1993; 

b) juros: 1% a.a. no período de carência e 3% a.a. durante a amortização, sobre o saldo devedor 
corrigido; 

c) atualização monetária: 80% da variação do IGP-M, no período compreendido entre a data da 
liberação dos recursos e a da amortização de cada parcela semestral; 

d) garantia: Fundo de Participação dos Esmos – FPE;  

e) condições de pagamento: 

– do principal: amortização em dezesseis parcelas semestrais sucessivas, com carência de dois 
anos; 

– juros: não existe período de carência. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, contados a partir de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 24 de janeiro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 8-3-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 11 – DE 1994 

Dispõe sobre as operações de crédito interno e externo 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas 
autarquias, inclusive concessão de garantias, seus limites e 
condições de autorização, e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 

CAPÍTULO I 

Das Operações de Crédito Interno e Externo 

Art. 1º – As operações de crédito interno e externo realizadas pelos Estados, Distrito Federal, 
Municípios e respectivas autarquias são subordinadas às normas fixadas nesta resolução. 

§ 1º – Para os efeitos desta resolução, compreende-se como operação de crédito toda e qualquer 
obrigação decorrente de financiamentos ou empréstimos, inclusive arrendamento mercantil, e a concessão 
de qualquer garantia, que representem compromissos assumidas com credores situados no País ou no 
exterior. 



§ 2º – Considera-se financiamento ou empréstimo, a emissão ou aceite de títulos da dívida pública e 
a celebração de contratos que fixem valores mutuados ou financiados, ou prazos ou valores de desembolso 
ou amortização. bem como seus aditamentos que elevem tais valores ou modifiquem tais prazos. 

§ 3º – A assunção de dívidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios equipara-se às operações 
de crédito definidas neste artigo, para efeito de apuração dos limites tratados nesta resolução. 

Art. 2º – A celebração de operação de crédito interno ou externo, inclusive a concessão de qualquer 
garantia, pelos Estados. Distrito Federal, Municípios e suas autarquias, somente será efetuada: 

I – se a entidade tomadora e a entidade garantidora estiverem adimplentes junto ao Programa de 
Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, ao Fundo de 
Investimento Social/Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade – Finsocial/Cofins, ao Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS, ao Fundo de Garantia do Tempo de serviço – FGTS, às instituições 
integrantes do Sistema Financeiro Nacional e aos financiadores externos em operações garantidas pela 
União; 

II – com autorização específica do órgão legislativo do Estado, do Distrito Federal ou do Município, 
conforme o caso; 

III – após parecer técnico do Banco Central do Brasil, relativamente ao cumprimento do disposto nos 
arts. 3º e 4º desta resolução, no prazo de até dez dias úteis, contados da data de entrada da solicitação; 

IV – após a autorização prévia do Senado Federal, nos casos de operação de crédito interno, de 
elevação temporária de limites, prevista no art. 10, e de emissão de títulos da dívida pública, prevista no art. 
15 desta resolução. 

CAPÍTULO II 

Dos Limites das Operações de Crédito 

Art. 3º – As operações de crédito realizadas pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios e 
por suas autarquias, em um exercício, não poderão exceder o montante das despesas de capital fixadas na 
lei orçamentária anual correspondente, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou 
especiais com finalidade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo, por maioria absoluta, observado o 
disposto nesta resolução. 

§ 1º – Para efeito do disposto neste artigo, entende-se por operação de crédito realizada em um 
exercício o montante de liberação contratualmente previsto para o mesmo exercício. 

§ 2º – Os montantes com liberação prevista para exercícios futuros serão incorporados às despesas 
de capital dos respectivos exercícios para efeito de verificação do limite fixado neste artigo. 

§ 3º – As liberações previstas para cada um dos exercícios futuros ficam limitadas a vinte por cento 
do montante das despesas de capital do exercício em curso. 

Art. 4º – As operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e 
de suas autarquias, inclusive a concessão de quaisquer garantias, observarão os seguintes limites: 

I – o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro não poderá ultrapassar o 
valor dos dispêndios com amortizações, juros e demais encargos da dívida vencida e vencível no ano, 
efetivamente pagos e a pagar, considerados os critérios de rolagem vigentes para a dívida mobiliária e para 
o endividamento externo, atualizados monetariamente, ou vinte e sete por cento da Receita Líquida Real, o 
que for maior; 

II – o dispêndio anual máximo com as amortizações, juros e demais encargos de todas as operações 
de crédito, já contratadas e a contratar, inclusive o originário do parcelamento de débitos relativos às 
contribuições sociais de que tratam os arts. 195 e 239 da Constituição Federal, e do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS, acrescido, ainda, do valor devido, vencido e não pago, não poderá exceder à 
Margem de Poupança Real, ou quinze por cento da Receita Líquida Real, o que for menor. 

§ 1º – Entende-se por Receita Liquida Real, para os efeitos desta resolução, a receita realizada nos 
doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior àquele em que se estiver apurando, excluídas as 
receitas provenientes de operações de crédito, de alienação de bens, de transferências ou doações 
recebidas com o fim específico de atender despesas de capital e, no caso dos Estados, as transferências 
aos Municípios, por participações constitucionais e legais. 



§ 2º – Entende-se por Margem de Poupança Real, para os efeitos desta resolução, o valor da Receita 
Líquida Real, deduzida a Despesa Corrente Líquida, atualizada monetariamente. 

§ 3º – Entende-se por Despesa Corrente Líquida, para os efeitos desta resolução, o valor das 
despesas realizadas nos doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior àquele em que se estiver 
apurando, excluídas as referentes ao pagamento do serviço das dívidas ocorridas nos referidos doze meses 
e, no caso dos Estados, as transferências aos Municípios, por participações constitucionais e legais. 

§ 4º – Os valores mensais utilizados para o cálculo da Receita Líquida Real e da Despesa Corrente 
Líquida serão extraídos dos balancetes mensais dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das 
autarquias, e corrigidos, mês a mês, pelo Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM, da Fundação Getúlio 
Vargas – FGV, adotando-se como base do dia primeiro de cada mês. 

Art. 5º – Não serão computadas, nos limites definidos no artigo anterior, as garantias prestadas nos 
contratos de refinanciamento celebrados com o Banco do Brasil S.A., ao amparo de Lei nº 7.976, de 27 de 
dezembro de 1989. 

Art. 6º – Para efeito de cálculo do dispêndio de que trata o inciso II do art. 4º, serão computados os 
valores efetivamente pagos e a pagar em cada exercício, considerados os critérios de rolagem vigentes 
para a divida mobiliária e para o endividamento externo. 

§ 1º – Excluem-se do disposto no caput deste artigo, os dispêndios com as operações garantidas 
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, contratadas até 15 de dezembro de 1989, exceto 
quando o tomador das referidas operações de crédito atrasar, por mais de trinta dias, o pagamento do 
serviço da dívida, caso em que será o respectivo valor, com os acréscimos correspondentes, computado 
para efeito da apuração do limite definido no art. 4º, II. 

§ 2º – Os dispêndios referentes às operações mencionadas no parágrafo anterior não serão 
computados para efeito do limite estabelecido no art. 4, I. 

Art. 7º – A concessão de garantia pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios a 
operações de crédito interno e externo exigirá: 

I – o oferecimento de contragarantias suficientes para o pagamento de qualquer desembolso que o 
Estado, o Distrito Federal ou os Municípios possam vir a fazer se chamados a honrar a garantia; 

II – a adimplência do tomador para com o garantidor e as entidades por ele controladas. 

Parágrafo único – Consideram-se inadimplentes os tomadores com dívidas vencidas por prazo igual 
ou superior a trinta dias e não repactuadas. 

Art. 8º – Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderá pleitear ao Senado Federal que as 
garantias a serem prestadas não sejam computadas para efeito dos limites fixados no art. 4º desta 
resolução, desde que comprovem que: 

I – a operação de crédito seja destinada ao financiamento de projetos de investimento ou à rolagem 
da dívida; 

II – a entidade garantida possua capacidade de honrar os compromissos assumidas. 

Art. 9º – Os pleitos a que se refere o artigo anterior serão encaminhados ao Senado Federal, por 
intermédio do Banco Central do Brasil, devidamente instruídos com: 

I – documentação hábil à comprovação do disposto nos arts. 7º e 8º; 

II – autorização específica do órgão legislativo do Estado, do Distrito Federal ou Município, conforme 
o caso, para a concessão da garantia não computada nos limites dessa Resolução; 

III – comprovação da inclusão do projeto nas Leis do Plano Plurianual e Diretrizes Orçamentárias, 
bem como no orçamento de investimentos das empresas sob o seu controle; 

IV – parecer conclusivo do Banco Central do Brasil. 

Art. 10 – Em caso excepcional, devidamente justificado, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão pleitear ao Senado Federal, por intermédio do Banco Central do Brasil, a elevação 
temporária dos limites fixados no art. 4º desta resolução. 

§ 1º – A elevação de que trata este artigo não poderá ser superior a vinte e cinco por cento dos 
valores inicialmente atribuídos. 



§ 2º – Ressalvam-se dos limites a que se refere o parágrafo anterior os pleitos relativos a 
empréstimos e financiamentos junto a organismos multilaterais e a instituições estrangeiras oficiais de 
crédito e fomento, com contrapartidas realizadas com recursos próprios do pleiteante. 

Art. 11 – Os limites fixados no art. 4º desta resolução não se aplicam às operações de crédito por 
antecipação da receita orçamentária autorizada por lei. 

§ 1º – O saldo devedor das operações a que se refere este artigo não poderá exceder a quinze por 
cento da Receita Líquida Estimada para o exercício financeiro que estiver em curso, inclusive computada a 
Receita Líquida Estimada para a abertura de créditos suplementares aprovados até a data de realização da 
operação. 

§ 2º – O dispêndio mensal máximo, compreendendo as amortizações, juros e demais encargos 
referentes às operações de que trata este artigo, não poderá ultrapassar sete por cento da Receita Líquida 
Estimada para o exercício financeiro que estiver em curso, inclusive computada a Receita Líquida Estimada 
para a abertura de créditos suplementares aprovados até a data da realização da operação. 

§ 3º – As operações de crédito de que trata este artigo deverão ser precedidas de manifestação do 
Banco Central do Brasil quanto ao seu enquadramento nos limites estabelecidos no art. 3º desta resolução 
e nos §§ 1º e 2º deste artigo. 

§ 4º – Entende-se por Receita Líquida Estimada, para os efeitos desta resolução, a receita total 
prevista para o exercício, deduzidas as estimativas das operações de crédito, as alienações de bens, e, no 
caso dos Estados, as transferências constitucionais e legais por eles efetuadas aos Municípios. 

Art. 12 – As operações de crédito por antecipação da receita orçamentária autorizada por lei deverão 
ser, obrigatoriamente, liquidadas em até trinta dias após o encerramento do exercício em que forem 
contratadas, excetuadas aquelas contratadas no último ano de mandato do Chefe do Poder Executivo, que 
deverão ser liquidadas até trinta dias antes do encerramento do exercício. 

Parágrafo único – No último ano de exercício do mandato do Chefe do Poder Executivo do Estado, do 
Distrito Federal ou do Município é vedada à contratação das operações de crédito de que trata este artigo, a 
partir do primeiro dia do período de seis meses que anteceder a data das respectivas eleições, até o final do 
mandato. 

CAPÍTULO III 

Da Autorização do Senado Federal 

Art. 13 – Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias encaminharão ao Senado 
Federal, por intermédio do Banco Central do Brasil, os pedidos de autorização para a realização das 
operações de crédito interno, que exijam elevação temporária de limites, e externo, de natureza financeira, 
de seu interesse, inclusive de concessão de garantia instruídos com: 

I – pedido do respectivo Chefe do Poder Executivo; 

II – autorização do órgão legislativo do Estado, do Distrito Federal ou do Município conforme o caso, 
para a realização da operação; 

III – atestado de adimplência junto ao Programa de Integração Social/Programa Formação do 
Patrimônio do Servidor Público – PISIPASEP, ao Fundo de Investimento Social/Contribuição Social para o 
Financiamento da Seguridade – FIN-SOCIAL/COFINS, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e ao 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; 

IV – análise financeira da operação acompanhada dos cronogramas de dispêndio com as dívidas 
interna e externa e com a operação a ser realizada, bem como da demonstração da capacidade de 
pagamento do tomador; 

V – relação de débitos vencidos e não pagos; 

VI – comprovação de que o projeto está incluído nas Leis do Plano Plurianual, das Diretrizes 
Orçamentárias e do Orçamento Anual; 

VII – demonstrativo da execução orçamentária do último exercício, ou, caso disponível, do 
imediatamente anterior, para comprovação de: 

a) cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal e no art.38 parágrafo único, do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias; 



b) pleno exercício da competência tributária conferida pela Constituição Federal; 

VIII – parecer conclusivo do Banco Central do Brasil quanto ao impacto monetário cambial, ao 
endividamento interno e externo, à natureza financeira, e à demonstração da observância dos limites 
estabelecidos nesta resolução. 

§ 1º – O Banco Central do Brasil encaminhará o pleito, ao Senado Federal, no prazo máximo de dez 
dias úteis, contados do recebimento da documentação constante dos incisos I a VII deste artigo. 

§ 2º – A falta de qualquer dos documentos exigidos neste artigo impedirá a análise da operação pelo 
Banco Central do Brasil. 

Art. 14 – Em se tratando de operações de crédito interno ou externo que envolva aval ou garantia da 
União, a autorização ficará condicionada ao recebimento, pelo Senado Federal, de mensagem do 
Presidente da República, encaminhando exposição de motivos do Ministro da Fazenda, bem como os 
pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria do Tesouro Nacional, em 
conformidade com os procedimentos estabelecidos pela legislação específica que trata da matéria. 

Art. 15 – Os pedidos de autorização para o lançamento, oferta pública ou colocação no mercado de 
títulos da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverão ser encaminhados ao 
Senado Federal, por intermédio do Banco Central do Brasil devidamente instruídos com a documentação 
prevista nos incisos I a VIII do art. 13 desta resolução, devendo o parecer de que trata o inciso VIII conter, 
também, informações sobre: 

I – a quantidade de títulos da espécie já emitidos e o desempenho dos mesmos junto ao mercado 
secundário; 

II – o perfil do endividamento da entidade emissora após a efetivação da emissão de títulos 
pretendida; 

III - a observância dos limites fixados nesta resolução e o impacto da operação de crédito no mercado 
mobiliário. 

§ 1º – Os títulos de que trata este artigo deverão guardar equivalência com os títulos federais, e seus 
prazos de resgate não poderão ser inferiores a seis meses, contados da data de sua emissão. 

§ 2º – Incluem-se nas disposições deste artigo os títulos a serem emitidos para atender à liquidação 
dos precatórios judiciais pendentes de pagamento, objeto do art. 33 e seu parágrafo único do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

§ 3º – Os títulos de que trata o parágrafo anterior não se incluem nos limites previstos no art. 4º desta 
resolução. 

§ 4º – A utilização de recursos obtidos por meio da colocação dos títulos de que trata o § 2º deste 
artigo em outra finalidade que não a de liquidação de precatórios judiciais pendentes de pagamento, 
implicará na obrigatoriedade de a entidade emissora promover o imediato resgate de tais títulos, sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis. 

§ 5º – As emissões de títulos por parte dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, destinadas 
ao giro de títulos da espécie em circulação, terão sua autorização pelo Senado Federal sujeita à 
demonstração de um esquema de amortização. 

§ 6º – Para efeito do disposto no art. 5º da Emenda Constitucional nº 3, de 1993, entende-se por 
principal devidamente atualizado o valor de emissão, devidamente corrigido pelo fator de atualização 
próprio da espécie de título, devendo o Senado Federal definir o percentual de refinanciamento adequado 
às condições próprias de cada solicitante. 

Art. 16 – As resoluções do Senado Federal autorizativas, para efeito desta resolução, incluirão, ao 
menos, as seguintes informações: 

I – valor da operação e moeda em que será realizada, bem como o critério de atualização monetária; 

II – objetivo da operação e órgão executar; 

III – condições financeiras básicas da operação, inclusive cronograma de ligeração de recursos; 

IV – prazo para o exercício da autorização, que será de, no mínimo, cento e oitenta dias e, no 
máximo, de quinhentos e quarenta dias para as operações de dívidas fundadas externas, e de, no mínimo, 
noventa dias e, no máximo, de duzentos e setenta dias para as demais operações de crédito. 



§ 1º – Nas operações de crédito autorizadas em conformidade com o art. 10 desta resolução, a 
condição de excepcionalidade será expressamente mencionada no ato autorizativo. 

§ 2º – Nas operações de crédito externo com garantia da União, a concessão de garantia será 
expressamente mencionada no ato autorizativo. 

Art. 17 – Caso o Banco Central do Brasil constate que a documentação recebida não é suficiente 
para a sua análise, solicitará a complementação dos documentos e informações, fluindo, a partir do 
atendimento das exigências, novos prazos para seus pareceres e manifestações previstos nesta resolução. 

CAPÍTULO IV 

Da Responsabilidade do Banco Central do Brasil 

Art. 18 – As operações de crédito interno, dentro dos limites estabelecidos no art. 4º serão 
autorizadas pelo Banco Central do Brasil, em processo instruído com a documentação constante do art. 13. 

Parágrafo único – O Banco Central do Brasil encaminhará ao Senado Federal os pleitos de realização 
de operações de crédito interno que não se enquadrarem nos limites estabelecidos no art. 4º, devidamente 
instruídos com a documentação constante do art. 13, cumprido o disposto no art. 10 desta resolução. 

Art. 19 – Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias solicitarão o 
pronunciamento do Banco Central do Brasil quanto ao enquadramento das operações de crédito por 
antecipação da receita orçamentária nos limites estabelecidos no art. 3º e no art. 11, §§ 1º e 2º, desta 
resolução. 

Parágrafo único – O Banco Central do Brasil pronunciar-se-á quanto à solicitação do que trata o 
caput, no prazo de cinco dias úteis da data de seu recebimento. 

Art. 20 – Os contratos relativos às operações de crédito de que trata esta resolução deverão ser 
remetidos ao Banco Central do Brasil, no prazo máximo de trinta dias após sua efetivação, para efeito de 
registro e controle. 

Art. 21 – Compete ao Banco Central do Brasil exercer, no âmbito dos mercados financeiros e de 
capitais, a fiscalização da observância das disposições desta resolução. 

Art. 22 – Os Estados, o Distrito Federal os Municípios e suas autarquias que tenham dívidas relativas 
a operações de crédito ou parcelamento de débitos relativos às contribuições sociais de que tratam os arts. 
195 e 239 da Constituição Federal e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, deverão remeter, 
mensalmente, ao Banco Central do Brasil: 

I – informações sobre o montante das dividas flutuante e consolidada, interna e externa; 

II – cronograma de pagamento de amarreações, juros e demais encargos das referidas dívidas, 
inclusive aquelas vencidas e não pagas; 

III – balancetes mensais e síntese da execução orçamentária. 

Art. 23 – O Banco Central do Brasil informará, mensalmente, ao Senado Federal: 

I – a posição de endividamento dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas 
autarquias; 

II – as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária analisadas no período, 
fornecendo dados sobre: 

a) entidade mutuária; 

b) entidade mutante;  

c) prazo da operação; 

d) condições de contratação, tais como: valor, correção monetária, taxas de juros e demais encargos; 

e) garantias oferecidas pela entidade mutuária;  

f) outras informações julgadas úteis. 

CAPÍTULO V 

Disposições Gerais e Transitórias 



Art. 24 – É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os 
arts. 155 e 156. e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II, da Constituição Federal, 
para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta. 

Art. 25 – É vedado aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às suas autarquias assumir 
compromissos diretamente com fornecedores prestadores de serviços ou empreiteiras de obras, mediante 
emissão ou aval de promissórias, aceite de duplicatas de outras operações similares. 

Art. 26 – O montante e o serviço das dívidas a serem refinanciadas nos termos da Lei nº 8.727, de 5 
de novembro de 1993, serão computados nos limites definidos nesta resolução. 

§ 1º – As autorizações dos órgãos legislativos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para 
a celebração dos contratos de refinanciamento de que trata o caput deste artigo, desde que aprovadas por 
maioria absoluta, serão consideradas como ampliação das despesas de capital do exercício para fins de 
enquadramento nos limites definidos no art. 3º desta resolução. 

§ 2º – No exercício financeiro em que forem celebrados os contratos de refinanciamento definidos no 
caput deste artigo, não se aplicam os limites previstos no art. 4º, I e II, desta resolução. 

§ 3º – No prazo de trinta dias, após a celebração dos contratos a que se refere o caput deste artigo, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão encaminhar cópias dos mesmos ao Senado Federal. 

Art. 27 – Para efeito do disposto no art. 2º da Lei nº 8.727, de 5 de novembro de 1993, são fixados os 
limites de nove por cento da Receita Líquida Real, definida no art. 4º, § 1º, desta resolução, para o exercício 
de 1994, e de onze por cento para exercício de 1994, e de onze por cento para os exercícios subseqüentes. 

§ 1º – Os valores resultantes da aplicação dos limites definidos no caput deste artigo serão utilizados 
no pagamento de amortizações, juros e demais encargos da dívida externa contratada até 30 de setembro 
de 1991, do refinanciamento de dívidas junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, e das 
dívidas resultantes de renegociações realizadas com base na Lei nº 7.976, de 27 de dezembro de 1989, no 
art. 58 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, na Lei nº 8.620, de 5 de janeiro de 1993, e na Lei nº 8.727, 
de 5 de novembro de 1993, nesta ordem. 

§ 2º – A diferença entre o somatório dos pagamentos ocorridos na forma do parágrafo anterior e o 
valor equivalente ao limite definido no caput deste artigo será utilizada no resgate da dívida mobiliária que 
não possa ser objeto de rolagem segundo as normas legais vigentes. 

§ 3º – Os percentuais definidos no caput e no § 1º deste artigo serão aplicados sobre um duodécimo 
da receita Líquida real. 

§ 4º – Para efeito de apuração do valor de cada uma das prestações mensais de que trata o art. 2º da 
Lei nº 8.727, de 1993 serão deduzidas os dispêndios com as amortizações juros e demais encargos das 
dívidas ali mencionadas, efetuadas no mês anterior ao do pagamento da referida prestação. 

Art. 28 – O disposto nesta resolução não se aplica às atuais autarquias financeiras. 

Art. 29 – A inobservância das disposições da presente Resolução sujeitará os Estados, o Distrito 
Federal, os Municípios e suas autarquias às sanções pertinentes, previstas em lei e nesta resolução. 

Art. 30 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 31 – Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal. 

Senado Federal, 31 de janeiro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 1º-2-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 12 – DE 1994 

Autoriza o Governo do estado do Rio de Janeiro a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro – 
LFTRJ, cujos recursos serão destinados ao giro de 91% da dívida 
mobiliária do estado, vencível no primeiro semestre de 1994. 



O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Resolução nº 11, de 1994, do 
Senado Federal, autorizado a elevar temporariamente os limites fixados no art. 4º da citada resolução, com 
vista a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro – LFTRJ, destinadas ao giro de 
91% da dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 1994. 

Art. 2º – A emissão autorizada será realizada sob seguintes condições: 

a) quantidade: definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, atualizados nos termos 
do § 6º, do art. 15 da Resolução nº 11, de 1994, do Senado Federal, deduzida a parcela de 9%; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro – LFT, criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, 
de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: até um mil oitocentos e vinte seis dias:  

e) valor nominal: Cr$1,00 (um cruzeiro real); 

f) características dos títulos a serem substituídos:  

Título Vencimento Quantidade 

541826 1º-1-94 13.574.001 

541826 1º-2-94 16.694.052 

541826 1º-2-94 19.854.541 

541826 1º-4-94 23.892.330 

541826 1º-5-94 25.686.268 

541826 1º-6-94 26.706.189 

 

Total   126.407.381 

 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:  

Título Vencimento Títulos Data-Base 

3-1-94 1º-1-99 541824 3-1-94 

1º-2-94 1º-2-99 541826 1º-2-94 

1º-3-94 1º-3-99 541826 1º-3-94 

1º-3-94 1º-4-99 541826 1º-4-94 

2-5-94 1º-5-99 541825 2-5-94 

1º-6-94 1º-6-99 541826 1º-6-94 

 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei nº 1.389, de 28 de setembro de 1988. 

Art. 3º – É autorizado o Governo do Estado do Rio de Janeiro a emitir LFTRJ na quantidade 
necessária para cobrir diferença entre o número de títulos efetivamente rolados, na vigência da Resolução 
nº 148, de 1993, do Senado Federal, e a quantidade estabelecida nesta resolução. 

Art. 4º – As autorizações previstas nos arts. 2º e 3º desta resolução deverão ser exercidas no prazo 
de duzentos e setenta dias, contados da data de publicação. 

Art. 5º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 



Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução nº 148, de 1993, do 
Senado Federal. 

Senado Federal, 3 de fevereiro de 1994. – Senador Chagas Rodrigues, 1º Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

DCN (Seção II), 8-2-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 13 – DE 1994 

Autoriza a contratação de financiamento externo, entre a 
República Federativa do Brasil e o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD (Banco Mundial), no 
valor equivalente a US$ 260,600,000,00 de principal, destinado à 
captação de recursos para o III Projeto de Educação Básica no 
Nordeste. 

Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar financiamento externo junto ao 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD (Banco Mundial), no valor equivalente a 
US$ 260,600,000,00 (duzentos e sessenta milhões e seiscentos mil dólares norte-americanos) de principal. 

Parágrafo único – A operação de crédito externo referida no caput deste artigo destina-se à captação 
de recursos para o III Projeto de Educação Básica no Nordeste. 

Art. 2º – As condições financeiras básicas da operação de crédito externo são as seguintes: 

a) amortização: vinte parcelas semestrais de valores equivalentes a US$10,330,000,00 (dez milhões 
e trezentos e trinta mil dólares norte-americanos),vencendo-se a primeira em 15 de abril de 1999 e a última 
em 15 de outubro de 2008; 

b) juros: exigíveis semestralmente e calculados com base no custo de captação do Banco Mundial, 
apurado em bases anuais no último semestre anterior ao vencimento; 

c) comissão de compromisso: 0,75% a.a. sobre o principal não desembolsado, contados a partir de 
sessenta dias após a data da assinatura do contrato. 

Art. 3º – Autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias, contados de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 7 de fevereiro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 8-2-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 14 – DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais – 
LFTMG, cujos recursos serão destinados ao giro de 91% da 
divida mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 
1994. 

O Senado Federal resolve: 



Art. 1º – É o Estado de Minas Gerais, nos termos da Resolução nº 11, de 1994, do Senado Federal, 
autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais – LFTMG, cujos serão 
destinados ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 1994. 

Art. 2º – A emissão autorizada será realizada sob as seguintes condições: 

a) quantidade: definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, atualizados nos termos 
do § 6º do art. 15 da Resolução nº 11, de 1994 do Senado Federal, deduzida a parcela de 9%; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro – LFT, criada pelo Decreto-Lei nº 2.376, 
de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: até um mil, oitocentos e vinte e seis dias; 

e) valor nominal: Cr$1,00 (um cruzeiro real); 

f) características dos títulos a serem substituídos:  

Título Vencimento Quantidade 

511826 1-1-94 3.929.950

 

511812 1-2-94 7.019.785

 

511812 1-3-94 19.066.349

 

511812 1-4-94 14.501.760

 

511824 1-4-94 13.843.270

 

511826 1-5-94 27.170.652

 

511812 1-6-94 1.939.926

 

541826 1-6-94 43.662.770

  

Total 163.753.773

  

h) forma de colocação através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 
setembro de 1979 do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei nº 9.589, de 9 de junho de 1988, Resolução nº 1.837, de 23 de janeiro 
de 1989 e Decreto nº 29.200, de 19 de janeiro de 1989. 

Art. 3º – É autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir LFTMG, na quantidade 
necessária para cobrir a diferença entre o número de títulos efetivamente rolados, na vigência da Resolução 
nº 129, de 1993, do Senado Federal, e a quantidade nesta resolução. 

Art. 4º – As autorizações previstas nos arts. 2º e 3º desta resolução deverão ser exercidas no prazo 
de duzentos e setenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 5º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução nº 129, de 1993, do 
Senado Federal.  

Senado Federal, 7 de fevereiro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 8-2-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 15 – DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará a emitir Letras 
Financeiras do Tesouro Estadual, destinados ao giro de 91% da 



dívida mobiliária do exercício de 1994, vencível em 15 de janeiro 
de 1994. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É autorizo o Governo do Estado do Ceará, nos termos da Resolução nº 11, de 1994 do 
Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro Estadual, destinadas ao giro da dívida mobiliária do 
exercício de 1994, vencível em 15 de janeiro de 1994. 

Art. 2º – A operação autorizada se realizará de acordo com as seguintes condições: 

a) quantidade: definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, autorizados nos termos 
do § 6º nº do art. 15, da Resolução 11, de 1994, do Senado Federal, deduzida aparcela de 9%; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro – LFT, criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, 
de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: até cinco anos; 

e) valor nominal: CR$ 1,00 (um cruzeiro real); 

f) características dos títulos a serem substituídos;  

Títulos Vencimento Quantidade 

570731 15-1-94 25.804.527.345 

 

g) previsão colocação e vencimentos dos títulos a serem emitidos:  

Colocação Vencimentos Títulos Data-base 

17-1-94 15-1-94 571824 17-1-94 

 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei nº 11.549, de 18 de maio de 1989 e Lei nº 12.229, de 9 dezembro de 
1993. 

Art. 3º – É autorizado o Governo do Estado do Ceará a emitir LFTCE, na quantidade necessária para 
cobrir a diferença entre o número de títulos efetivamente rolados, na vigência da Resolução nº 149, de 
1993, do Senado Federal, e a quantidade estabelecida nesta resolução. 

Art. 4º – As autorizações previstas nos arts. 2º e 3º desta resolução deverão ser exercidas no prazo 
de duzentos e setenta dias, contados da data de publicação desta resolução. 

Art. 5º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução nº 149 de 1993, do 
Senado Federal. 

Senado Federal, 7 de fevereiro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 8-2-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 16 – DE 1994 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Realeza (PR) a contratar 
operação de crédito interno junto ao Banco do Estado do Paraná 



SA – BANESTADO, no valor de CR$ 14.700.000,00 a preços de 
setembro de 1993, para execução de projetos de infra-estrutura 
urbana. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Realeza (PR), nos termos da Resolução nº 11, de 1994, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito interno junto ao Banco do Estado do Paraná 
S.A – BANESTADO, no valor de CR$ 14.700.000,00 (quatorze milhões e setecentos mil cruzeiros reais), a 
preços de setembro de 1993. 

Parágrafo único – Os recursos referidos no caput deste artigo destinam-se à implementação de 
projetos de infra-estrutura urbana, naquela municipalidade, dentro do Programa Estadual de 
Desenvolvimento Urbano – PEDU. 

Art. 2º – A operação de crédito autorizada se realizará sob as seguintes condições: 

a) valor pretendido: CR$ 14.700.000,00, a preços de setembro de 1993; 

b) juros: 12% a.a; 

c) atualização monetária: reajustável pela Taxa Referencial; 

d) garantia: ICMS; 

e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana, através do Programa 
Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU; 

f) condições de pagamento: 

– do principal: amortização em quarenta e oito parcelas mensais, com carência de doze meses; 

– dos juros: não existe período de carência. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, contados a partir de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 7 de fevereiro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Sessão II), 8-2-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 17 – DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso – 
LFTEMT, cujos recursos serão destinados ao giro de 91% da 
dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 
1994. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Mato Grosso, nos termos da Resolução nº 11, de 1994, do 
Senado Federal, autorizado a elevar temporariamente os limites fixados no art. 4º da citada resolução, com 
vistas a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso – LFTEMT, cujos recursos serão 
destinados ao giro de 91% da dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 1994. 

Art. 2º – A emissão autorizada será realizada sob as seguintes condições: 

a) quantidade: definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, atualizados nos termos 
do § 6º, do art. 15 da Resolução nº 11, de 1994, deduzida a parcela de 9%; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 



c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro – LFT, criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, 
de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: até cinco anos; 

e) valor nominal: CR$1,00 (um cruzeiro real); 

f) características dos títulos a serem substituídos: 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:  

Título Vencimento Quantidade 

640442 1º-2-94 3.399.481.624

 

640533 1º-2-94 1.649.935.232

 

640365 15-2-94 7.192.625.330

 

640441 15-2-94 8.461.227.315

 

640624 12-5-94 1.762.477.971

 

641280 15-2-94 15.000.000

 

640531 1º-5-94 3.399.481.624

 

640622 

640363 

640454 

640530 

640713 

641369 

640365 

641431 

1º-5-94 

15-5-94 

15-5-94 

15-5-94 

15-5-94 

15-5-94 

1º-6-94 

1º-6-94 

1.649.935.232

 

20.300.537.213

 

7.192.625.330

 

8.465.227.315

 

1.762.477.971

 

125.000.000

 

27.709.815.764

 

180.000.000

 

Total  93.371.847.921

      

Colocação Vencimento Título Data-base 

1º-2-94 1º-2-95 640465 1º-2-94 

1º-2-94 1º-5-95 640454 1º-2-94 

1º-2-94 1º-8-95 640546 1º-2-94 

1º-2-94 1º-11-95 640638 1º-2-94 

1º-2-94 1º-2-96 640730 1º-2-94 

15-2-94 15-2-95 640365 15-2-94 

15-2-94 15-5-95 640454 15-2-94 

15-2-94 15-8-95 640546 15-2-94 

15-2-94 1º-11-95 640638 15-2-94 

15-2-94 1º-2-95 640730 15-2-94 

2-5-94 1º-5-95 640364 2-5-94 

2-5-94 1º-8-95 640456 2-5-94 

2-5-94 1º-11-95 640548 2-5-94 



2-5-94 1º-2-95 640640 2-5-94 

2-5-94 1º-5-96 640730 2-5-94 

16-5-94 15-5-95 640364 16-5-94 

16-5-94 15-8-95 640456 16-5-94 

165-94 15-11-95 640548 16-5-94 

16-5-94 15-9-96 640640 16-5-94 

16-5-94 15-5-96 640730 16-5-94 

1º-6-94 1º-6-95 640365 1º-6-94 

 

Colocação Vencimento Título Data-base 

1º-6-94 1º-9-95 640457 1º-6-94 

1º-6-94 1º-12-95 640548 1º-6-94 

1º-6-94 1º-3-96 640639 1º-6-94 

1º-6-94 1º-6-96 640731 1º-6-94 

 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei nº 4.660, de 7 de fevereiro de 1984, e Decreto nº 1.658, de 8 de 
novembro de 1985; 1.660, de 8 de novembro de 1985; 1.605, de 19 de junho de 1989; e 3.660, de 6 de 
outubro de 1993. 

Art. 3º – É autorizado o Governo do Estado do Mato Grosso a emitir LFTEMT, na quantidade 
necessária para cobrir a diferença entre o número de títulos efetivamente rolados, na vigência da Resolução 
nº 147, de 1993, do Senado Federal, e a quantidade estabelecida nesta resolução. 

Art. 4º – As autorizações previstas nos arts. 2º e 3º desta resolução deverão ser exercida no prazo de 
duzentos e setenta dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 5º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução nº 147, de 1993, do 
Senado Federal. 

Senado Federal, 8 de fevereiro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente.  

_________________ 

DCN (Seção II), 10-2-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 18 – DE 1994 

Autoriza a União a prestar garantia em operação de crédito 
externo a ser contratada pelo Estado do Rio de Janeiro com o 
Banco lnteramericano de Desenvolvimento – BID, no valor 
equivalente a até US$ 350,000,000.00 (trezentos e cinqüenta 
milhões de dólares norte-americanos), destinando-se os recursos 
ao financiamento parcial do Programa de Saneamento Básico da 
Bacia da Baía de Guanabara, e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – Autorizar a União, nos termos da Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal, a prestar 
garantia em operação de crédito externo a ser contratada pelo Estado do Rio de Janeiro com o Banco 
lnteramericano de Desenvolvimento – BID, no valor equivalente a até US$ 350,000,000,00 (trezentos e 



cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), destinando-se os recursos ao financiamento parcial do 
Programa de Saneamento Básico da Bacia da Bala de Guanabara. 

Art. 2º – Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a contratar, com o Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento a operação de crédito externo a que se refere o artigo anterior, concedendo ao Estado, 
para esse fim e em caráter excepcional, elevação temporária do limite de que trata o art. 4º, II, da 
Resolução nº 11, de 1994, do Senado Federal. 

Art. 3º – A operação de crédito externo a que se refere o art. 1º tem as seguintes características: 

a) valor pretendido: até US$ 350,000,000.00, sendo: 

1) US$ 300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos) com recursos do capital 
ordinário do BID; 

2) US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte-americanos) com recursos do Fundo para 
Operações Especiais; 

b) juros: 

1) com recursos do capital ordinário do BID: a taxa de juros será determinada pelo custo de 
empréstimos qualificados para o semestre anterior, acrescida de uma margem razoável (expressa em 
termos de percentual anual) que o BID estabelecerá periodicamente de acordo com sua política sobre taxas 
de juros; 

2) com recursos do Fundo para Operações Especiais: 3,0% a.a. sobre os saldos devedores diários, 
contados da data dos respectivos desembolsos; 

c) comissão de crédito: 

1) com recursos do capital ordinário do BID: 0,75% a.a. sobre o saldo não desembolsado do 
financiamento, contada a partir de sessenta dias da data da assinatura do contrato; 

2) com recursos do Fundo para Operações Especiais: 0,5% a.a. sobre o saldo não desembolsado do 
financiamento, contada a partir de doze meses da data da resolução da diretoria, aprobatória do 
financiamento; 

d) contragarantia: Fundo de Participação dos Estados – FPE;  

e) garantidor: República Federativa do Brasil; 

f) destinação dos recursos: financiamento parcial do Programa de Saneamento Básico da Bacia da 
Baía de Guanabara; 

g) condições de pagamento: 

1) com recursos do capital ordinário do BID: 

– do principal: o empréstimo deverá ser totalmente amortizado pelo mutuário mediante o pagamento 
de prestações semestrais, consecutivas e, tanto quanto possível, iguais, a primeira das quais será paga em 
seis meses contados da data prevista para o desembolo final dos recursos, e a última até o dia 15 de 
novembro de 2018; 

– dos juros: semestralmente vencidos em 15 de maio e 15 de novembro de cada ano, a partir de 15 
de maio de 1994; 

– da comissão de crédito: nas mesmas datas estipuladas para o pagamento dos juros; 

– das despesas de inspeção e supervisão geral: em prestações trimestrais, consecutivas e, tanto 
quanto possível, iguais; 

2) com recursos do Fundo para Operações Especiais: 

– do principal: o empréstimo deverá ser totalmente amortizado pelo mutuário até o dia 15 de 
novembro de 2018, mediante o pagamento de prestações semestrais, consecutivas e, tanto quanto 
possível, iguais, a primeira das quais será paga em seis meses contados da data prevista para o 
desembolso final dos recursos do financiamento; 

– do juros: semestralmente vencidos em 15 de maio e 15 novembro de cada ano, a partir de 15 de 
maio de 1994; 

– da comissão de crédito: nas mesmas datas estipuladas para o pagamento dos juros; 



– das despesas de inspeção e supervisão geral: em prestações trimestrais, consecutivas e, tanto 
quanto possível, iguais. 

Art. 4º – A contratação da operação de crédito externo a que se refere o art. 1º, bem como a 
prestação da garantia pela União, deverão efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias da 
data da publicação desta resolução. 

Art. 5º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 10 de fevereiro de 1994. – Senador Chagas Rodrigues, 1º Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

DCN ( Seção II), 24-3-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 19 – DE 1994 

Autoriza a União a prestar garantia em operação de crédito 
externo a ser contratada pelo Estado do Rio de Janeiro junto ao 
The Overseas Economic Cooperation Fund – OECF, no valor 
equivalente a até Y 31.475.000.000, destinando-se as recursos ao 
financiamento parcial do Programa de Saneamento Básico da 
Baía de Guanabara, e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – Autorizar a União, nos termos da Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal, a prestar 
garantia em operação de crédito externo a ser contratada pelo Estado do Rio de Janeiro junto ao The 
Overseas Economic Cooperation Fund – OECF, no valor equivalente a até Y31.475.000.000 (trinta e um 
bilhões, quatrocentos e setenta e cinco milhões de ienes), destinando-se os recursos ao financiamento 
parcial do Programa de Saneamento Básico da Bacia da Baía de Guanabara. 

Art. 2º – Autorizar o Estado do Rio de Janeiro a contratar, junto ao The Overseas Economic 
Cooperation Fund – OECF, a operação de crédito externo a que se refere o artigo anterior, concedendo ao 
Estado, para esse fim e em caráter excepcional, elevação temporária do limite de que trata o art. 4º, II, da 
Resolução nº 11, de 1994, do Senado Federal. 

Art. 3º – A operação de crédito externo a que se refere o art. 1º tem as seguintes características: 

a) valor pretendido: até Y31.475.000.000, sendo: 

1) Y28.372.000.000 (vinte e oito bilhões, trezentos e setenta e dois milhões de ienes) destinados a 
todas as categorias de gastos, excentuando-se apenas os serviços de consultoria; 

2) Y3.103.000.000 (três bilhões, cento e três milhões de ienes) destinados a serviços de consultoria; 

b) data limite de desembolso: nove anos contados a partir da vigência do contrato; 

c) juros: 

1) 5% a.a., exigidos semestralmente e calculados sobre os valores do empréstimo efetivamente 
desembolsados, exceto os relativos a serviços de consultoria; 

2) 3,25% a.a., exigidos semestralmente e calculados sobre os valores do empréstimo efetivamente 
desembolsados a título de serviços de consultoria; 

d) taxa de serviço: 0,1% deduzidos de cada desembolso; 

e) contragarantia: Fundo de Participação dos Estados – FPE e receitas tributárias previstas no art. 
160 da Constituição Federal; 

f) garantidor: República Federativa do Brasil; 

g) destinação dos recursos: financiamento parcial do Programa de Saneamento Básico da Bacia da 
Baía de Guanabara; 

h) condições de pagamento: 



– do principal: em trinta e sete prestações semestrais e consecutivas, sendo a primeira no valor de 
Y850.736.000 (oitocentos e cinqüenta milhões, setecentos e trinta e seis mil ienes) vencendo-se após sete 
anos de carência, e, as demais, no valor de Y850.674.000 (oitocentos e cinqüenta milhões, setecentos e 
trinta e seis mil ienes); 

– dos juros: semestralmente vencidos; 

– da taxa de serviços: na data de cada desembolso. 

Art. 4º – A contratação da operação de crédito externo a que se refere o art. 1º, bem como a 
prestação da garantia pela União, deverão efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias 
contados da data da publicação desta resolução. 

Art. 5º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 10 de fevereiro de 1994 – Senador Chagas Rodrigues, 1º Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

DCN (Seção II), 24-3-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 20 – DE 1994 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a emitir, 
mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do 
Município de São Paulo – LETM- SP, destinados ao giro de 91 % 
de sua dívida mobiliária vencível no 1º semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP), nos termos da Resolução nº 11, de 1994, do 
Senado Federal, autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo – LFTM – 
SP, destinadas ao giro de 91% de sua dívida mobiliária vencível no 1º semestre de 1994. 

Art. 2º - A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substiuídos, utilizados nos termos 
do § 6º do art. 15 da Resolução nº 11, de 1994, deduzida a parcela de 9%; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimentos: iguais ao das Letras Financeiras do Tesouro – LFT, criadas pelo Decreto-Lei nº 
2.376, de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: de até cinco anos; 

e) valor nominal: CR$1,00 (um cruzeiro real) – SELIC e CR$1.000.00 (um mil cruzeiro real) – CETIP; 

f) características das títulos a serem substituídos:  

Título Vencimento Quantidade 

691097 

695000* 

695000** 

1º-3-94 

1º-6-94 

1º-6-94 

3.388.243.197 

36.410.868 

103.114.000 

                                                 Total                                            3.527.768.065 

*SELIC;**CETIP  

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:  



Colocação Vencimento Título Data-base 

1º-3-94 1º-3-97 691096 1º-3-94 

1º-6-94 1º-6-99 695000 1º-6-94 

1º-6-94 1º-6-99 695000 1º-6-94 

 
*A serem registrados no CETIP, por se tratarem de títulos emitidos para pagamento de precatórios 

judiciais.  

h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 
setembro de 1979, no Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Decreto nº 27.630, de 26 de janeiro de 1989. 

Art. 3º – A presente autorização deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de 
sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 25 de fevereiro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II) 24-3-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 21 – DE 1994 

Autoriza a União a contratar operação de crédito externo 
com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – 
BIRD, no valor equivalente a até US$ 160,000,000.00, destinando-
se os recursos ao financiamento do Projeto de Controle de 
Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É autorizada a União, nos termos da Resolução nº 96, de 1989, a contratar operação de 
crédito externo com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor 
equivalente a até US$ 160,000,000.00 (cento e sessenta milhões de dólares norte-americanos), destinando-
se os recursos ao financiamento do Projeto de Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS. 

Art. 2º – A operação de crédito externo a que se refere o art. 1º tem as seguintes características: 

a) valor: até US$ 160,000,000.00 de principal; 

b) destinação dos recursos: financiamento do Projeto de Controle de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis e AIDS; 

c) amortização do principal: em vinte parcelas semestrais e consecutivas, cada uma no valor de US$ 
8,000,000.00 (oito milhões de dólares norte-americanos), pagáveis de 15 de maio de 1999 a 15 de 
novembro de 2008; 

d) juros: exigíveis semestralmente, com base no custo de captação do BIRD, calculado no semestre 
anterior e acrescido de spread de 0,5% a.a.; 

e) comissão de compromisso: 0,75 a.a. sobre o principal não desembolsado. 

Art. 3º – A contratação da operação de crédito externo a que se refere o art. 1º deverá efetivar-se no 
prazo máximo de quinhentos e quarenta dias contados da data da publicação desta resolução. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 28 de fevereiro de 1994. Senador Humberto Lucena, Presidente.  



_________________ 

DCN (Seção II), 2-3-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 22 – DE 1994 

Autoriza a emissão de Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado do Paraná, destinadas à rolagem de 91% da dívida 
mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É autorizado o Estado do Paraná, nos termos da Resolução nº 11, de 1994, do Senado 
Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná, destinadas à rolagem de 91% de sua 
dívida mobiliária, vencível no primeiro semestre de 1994. 

Art. 2º – A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, atualizados nos 
termos do § 6º do art. 15, da Resolução nº 11, de 1994, deduzida a parcela de 9%, 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro – LFT, criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, 
de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: de até um mil quatrocentos e sessenta e um dias;  

e) valor nominal: CR$1,00 (um cruzeiro real); 

f) características dos títulos a serem substituídos:  

Título Vencimento Quantidade 

611825 15-3-94 1.700.000.000 

 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:  

Colocação Vencimento Título Data-base 

15-3-94 15-3-98 611461 15-3-94 

 

h) forma de colocação: por intermédio de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei nº 8.212, de 30 de dezembro de 1985, Lei nº 8.914, de 13 de dezembro 
de 1988, Lei nº 9.058, de 3 de agosto de 1989 e Decreto nº 5.700, de 13 de setembro de 1989. 

Art. 3º – A autorização a que se refere o art. 1º deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos e 
setenta dias, a contar da data em que seja publicada a presente Resolução. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 3 de março de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 4-3-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 23 – DE 1994 



Dispõe sobre a publicação dos Perfis Parlamentares dos 
ex-Senadores. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – O Senado Federal fará publicar o Perfil Parlamentar dos ex-Senadores que, no desempenho 
do mandato tenham se destacado como personalidades marcantes da nossa história cultural e política. 

Parágrafo único – Os Perfis Parlamentares dos ex-Senadores formarão série seqüencial, de caráter 
permanente, que será enriquecida, a cada ano, pelas novas edições autorizadas na forma desta resolução. 

Art. 2º – A publicação do Perfil Parlamentar se dará post mortem, como homenagem e 
agradecimento do Senador Federal ao parlamentar, pelo esforço despendido em favor da democracia e, 
particularmente, do Poder Legislativo. 

Art. 3º – A escolha dos homenageados se fará mediante proposta de qualquer um dos membros do 
Senado Federal e decisão pela maioria dos integrantes da Mesa Diretora. 

Art. 4º – A honraria será conferida a, no máximo, três ex-Senadores, a cada ano, a fim de preservar 
seu caráter de distinção. 

Parágrafo único – Nos dois primeiros anos da série serão editados cinco Perfis adicionais, em cada 
ano, para homenagear os ex-Senadores que mais se destacaram em defesa da Democracia e da Instituição 
Parlamentar, no período compreendido entre a promulgação da Constituição de 1946 e a de 1988, tendo 
como primeiro homenageado o ex-Senador Teotónio Vilela. 

Art. 5º – A publicação deverá conter as proposições e os discursos representativos da atuação do 
parlamentar homenageado. 

Art. 6º – Da publicação constará uma introdução contendo dados biográficos da vida pública e 
particular do perfilado, que o situem nos contextos histórico, político, social e cultural de seu tempo, e 
informe sobre sua formação acadêmica, a partir dos primeiros estudos. 

§ 1º O texto será apresentado em linguagem clara e simples, de forma a favorecer e motivar a leitura. 

§ 2º Os dados e informações serão dispostos em ordem cronológica dos fatos da vida do perfilado e 
incluirão sua atuação pública nos três níveis administrativos e nos Três Poderes, se for o caso. 

§ 3º A bibliografia consultada para elaboração da introdução será relacionada logo após a bibliografia 
do perfilado, obedecendo ao número de ordem de citação no texto. 

§ 4º A família do perfilado será convidada a indicar um de seus membros para rever o texto da 
introdução e se, por qualquer motivo, deixar de fazê-lo, será substituída por Senador designado pela 
Comissão Diretora. 

Art. 7º – Entrevistas, reportagens, artigos jornalísticos e outros documentos de relevância e ilustração 
da atuação do perfilado poderão ser mencionados, com indicação das respectivas fontes e datas. 

Art. 8º – Obras literárias ou técnicas de autoria do homenageado, quando houver, serão destacadas, 
logo após a introdução. 

Art. 9º – O material selecionado para integrar a obra deverá ser identificado, através de título 
expressivo de seu conteúdo e indicação de datas e fontes. 

Art. 10 – As publicações dos perfis parlamentares obedecerão, no que couber, às normas sobre 
publicações técnicas e serão coordenadas pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal. 

Art. 11 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 12 – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 3 de março de 1994, – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 19-5-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 24 – DE 1994 



Autoriza o Governo do Estado de Goiás a elevar o limite 
fixado no art. 4º, II, da Resolução nº 11, de 1994, e a emitir, 
mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de Goiás – LFT-GO, destinadas ao giro de 91% de sua 
dívida mobiliária, vencível no primeiro semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Goiás autorizado, nos termos da Resolução nº 11, de 1994, do 
Senado Federal a elevar, temporariamente, o limite fixado no art. 4º, II, da citada Resolução, com vistas a 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás – LFT-GO, destinadas ao giro de 91% de sua 
dívida mobiliária, vencível no primeiro semestre de 1994. 

Art. 2º – A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, atualizados nos 
termos do § 6º do art. 15 da Resolução nº 11, de 1994, deduzida a parcela de 9%; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro – LFT, criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, 
de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: de até um mil quatrocentos e sessenta e um dias; 

e) valor nominal: CR$1,00 (um cruzeiro real); 

f) características dos títulos a serem substituídos:  

Título Vencimento Quantidade 

641460 15-3-94 1.956.000.000 

 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:  

Colocação Vencimento Título Data-base 

15-3-94 15-3-98 651461 15-3-94 

 

h) forma de colocação: por intermédio de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 
setembro de de 1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa Lei nº 10.908, de 14 de julho de 1989; e Lei nº 11.069, de 15 de dezembro 
de 1989. 

Art. 3º – A autorização a que se refere o art. 1º deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos e 
setenta dias, contados a partir da data de publicação desta resolução. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 10 de março de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente; 

_________________ 

DCN (Seção II), 15-3-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 25 – DE 1994 

Autoriza a emissão de Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de São Paulo - LFT-SP, destinadas à rolagem de 91% da 
dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 
1994. 



O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Estado de São Paulo autorizado, nos termos da Resolução nº 11, de 1994, do Senado 
Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo, destinadas à rolagem de 91% de 
sua dívida mobiliária, vencível no primeiro semestre de 1994. 

Art. 2º – A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, atualizados nos 
termos do § 6º do art. 15 da Resolução nº 11, de 1994, deduzida a parcela de 9º; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro – LFT, criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, 
de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: de um a cento e vinte meses; 

e) valor nominal: CR$ 1,00 (um cruzeiro real); 

f) características dos títulos a serem substituídos:  

Título Vencimento Quantidade 

521825 15-03-94 104.000.000 

521825 15-06-94 344.862.572 

                                               Total

  

448.862.572 
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos: 

Colocação Vencimento Título Data-base 

15-03-94 15-3-99 521826 15-03-94 

15-06-94 15-06-99 521826 15-06-94 

 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei nº 5.684, de 28 de maio de 1987; Decreto nº 29.526, de 18 de janeiro de 
1989; Decreto nº 30.261, de 16 de agosto de 1989 e Resolução SF-61, de 30 de dezembro de 1991, da 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 

Art. 3º – A presente autorização deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, 
contados da data de publicação desta resolução. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 10 de março de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 15-3-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 26 – DE 1994 

Autoriza o Governo do Piauí a contratar operação de 
crédito externo, junto ao Banco Internacional para a 
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, com garantia do 
Tesouro Nacional, no valor de CR$ 17.609.670.000,00 
correspondendo a 53.704.391,58 Unidades Reais de Valor – URV, 
equivalentes a US$ 54,000,000.00, em 31 de dezembro de 1993. 

O Senado Federal resolve: 



Art. 1º – É autorizado o Governo do Estado do Piauí, nos termos das Resoluções nº 96, de 1989, e nº 
11, de 1994, do Senado Federal, a contratar operação de crédito externo, junto ao Banco Internacional para 
a Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, com garantia do Tesouro Nacional, no valor de CR$ 
17.609.670.000,00 (dezessete bilhões, seiscentos e nove milhões, seiscentos e setenta mil cruzeiros reais), 
correspondendo a 53.704.391,58 Unidades Reais de Valor – URV, equivalentes a US$ 54,000,000.00 
(cinqüenta e quatro milhões de dólares norte-americanos), em 31 de dezembro de 1993. 

Parágrafo único – A operação de crédito autorizada no capur deste artigo, será garantida pela 
República Federativa do Brasil, e objetivará o financiamento parcial do Programa de Desenvolvimento do 
Setor Rodoviário do Estado do Piauí. 

Art. 2º – A operação será efetuada nas seguintes condições: 

a) valor pretendido: CR$ 17.609.670.000,00, correspondendo a 53.70439158 Unidades Reais de 
Valor- URV, equivalentes a US$ 54,00,000.00, em 31 de dezembro de 1993; 

b) contragarantia: caução de importância relativa às transferências correntes ou de capital, de que o 
Estado seja titular, notadamente o Fundo de Participação do Estados – FPE; 

c) garantidor: República Federativa do Brasil; 

d) destinação dos recursos: Programa de Desenvolvimento do Setor Rodoviário do Estado; 

e) juros: 0,5% a.a. acima do custo dos qualified borrowings contados no semestre precedente; 

f) comissão de compromisso: 0,75% a.a. sobre o montante não desembolsado, contada a partir de 
sessenta dias após a data da assinatura do contrato; 

g) condições de pagamento: 

– do principal: em vinte prestações semestrais. iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 15 
de abril de 1999 e a última em 15 de outubro de 2008; 

– dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de abril e 15 de outubro de cada ano. 

Art. 3º – O prazo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias, contados 
da data de publicação desta resolução. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 17 de março de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 18-3-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 27 – DE 1994 

Autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a emitir 
4.009.906.632 Letras Financeiras do Município de São Paulo – 
LFTMISP, para pagamento do 5/8 (quinto oitavo) de precatórios 
judiciais e respectivo complemento. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É autorizada a Prefeitura do Município de São Paulo a emitir 4.009.906.632 Letras 
Financeiras do Município de São Paulo – LFTM/SP, para pagamento do 5/8 (quinto oitavo) de precatórios 
judiciais e respectivo complemento. 

Art. 2º – A emissão deverá ser efetuada nas seguintes condições: 

a) valor nominal: CR$ 1,00 (um cruzeiro real); 

b) forma de colocação: oferta pública; 

c) rendimento: idêntico ao das Letras Financeiras do Tesouro – LFT, criadas pelo Decreto-Lei nº 
2.376, de 25 de novembro de 1987; 

d) resgate: pelo valor nominal acrescido do respectivo rendimento; 



e) código: 695000; 

f) demonstrativo:  

Referência Qt. a emitir Colocação Data base Resgate 

5/8 (quinto oitavo) 1.049.620.585

 
Mar/94 Jun/93 Jun/98 

Complemento 994.328.758

 
Mar/94 Jun/93 Jun/98 

Complemento 1.965.57289

 
Marc/94 Jun/93 Jun/98 

Total 4.009.906632

     

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 17 de março de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 18-3-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 28 – DE 1994 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo no valor de Y7.154.000.000,00 junto à 
Japan International Cooperation Agency (JICA). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É autorizada a República Federativa do Brasil, nos termos da Resolução nº 96, de 1989, a 
contratar operação de crédito externo no valor de Y7.154.000.000,00 (sete bilhões e cento e cinqüenta e 
quatro milhões de ienes) junto à Japan Intemational Cooperation Agency (JICA). 

Parágrafo único – A operação de crédito externo a que se refere o caput deste artigo destina-se a 
financiar o crédito, no âmbito do Terceiro Programa Nipo-Brasileiro para Desenvolvimento dos Cerrados – 
PROCEDER III, a ser executados nos Estados do Maranhão e Tocantins, sob a responsabilidade da 
Secretaria do Tesouro Nacional. 

Art. 2º – A operação de crédito externo autorizada obedecerá as seguintes características 
financeiras: 

a) devedor: República Federativa do Brasil; 

b) credor: Japan Iternational Cooperation Agency (JICA); 

c) valor: Y7.154.000.000,00; 

d) juros: 2,75% a.a. fixos; 

e) taxa de administração: 0,1% flar; 

f) juros de mora: 14,5% a.a.; 

g) condições de pagamento: 

– do principal: trinta e uma parcelas iguais, pagáveis semestralmente de 4 de outubro de 1999 a 4 de 
outubro de 2014; 

– dos juros: semestralmente vencidos; 

– da administration charge: trinta dias após a execution date, mas não antes da emissão do 
certificado de registro. 



Art. 3º – O prazo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias, contados 
a partir da data de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 17 de março de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 18-3-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 29 – DE 1994 

Autoriza a União a prestar garantia em operação de crédito 
externo do Estado do Maranhão com o Banco Internacional de 
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no montante de Cr$ 
18.642.000,00, em valores de 30 de novembro de 1993, 
equivalente a 78.224.320,4 Unidades Reais de Valor - URV ou US$ 
79,000,000.00, bem como autoriza o Estado a contratar o 
empréstimo, destinando-se os recursos ao financiamento parcial 
do projeto de reabilitação e conservação de rodovias do Estado. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É autorizada a União, nos termos da Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal, a 
prestar garantia em operação de crédito externo a ser contratada pelo Estado do Maranhão com o Banco 
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, bem como autorizar aquele Estado a contratar a 
operação, destinando-se os recursos ao financiamento parcial do projeto de reabilitação e conservação de 
rodovias do Estado. 

Art. 2º – É autorizado o Estado do Maranhão a contratar com o Banco Internacional de Reconstrução 
e Desenvolvimento a operação de crédito externo a que se refere o artigo anterior, concedendo ao Estado, 
para esse fim e em caráter excepcional, elevação temporária do limite de que trata o art. 4º, II, da 
Resolução nº 11, de 1994, do Senado Federal. 

Art. 3º – A operação de crédito externo a que se refere o art. 1º tem as seguintes características: 

a) valor: CR$18.642.420.000,00 (dezoito bilhões, seiscentos e quarenta e dois milhões, quatrocentos 
e vinte mil cruzeiros reais), em valores de 30 de novembro de 1993, equivalente a 78.224.320,4 Unidades 
Reais de Valor – URV ou US$ 79,000,000.00 (setenta e nove milhões de dblares norte-americanos); 

b) juros: 0,5% a.a. sobre o custo dos qualified borrowings, cotados no semestre precedente; 

c) comissão de compromisso: 0,75% a.a. sobre o saldo não desembolsado do financiamento, contada 
a partir de sessenta dias da data da assinatura do contrato; 

d) contragarantia: caução de importâncias relativas a transferências correntes ou de capital, de que o 
Estado seja titular, notadamente do Fundo de Participação dos Estados- FPE; 

e) garantidor: República Federativa do Brasil; 

f) destinação dos recursos: financiamento parcial do projeto de reabilitação e conservação de 
rodovias do Maranhão; 

g) condições de pagamento: 

– do principal: em vinte prestações semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 15 
de abril de 1999 e a última em 15 de outubro de 2008; 

– juros: semestralmente vencidos em 15 de abril e 15 de outubro de cada ano, a partir de 15 de abril 
de 1994; 

– da comissão de compromisso: nas mesmas datas estipuladas para o pagamento dos juros. 

Art. 4º – A contratação da operação de crédito externo a que se refere o art. 1º, bem como a 
prestação da garantia pela União, deverão efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias 
contados da data da publicação desta resolução. 



Art. 5º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 24 de março de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 29-3-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 30 – DE 1994 

Autoriza a União a realizar operação de crédito externo 
junto ao Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW, no valor 
equivalente a DM27.000.000,00, sendo DM24.500.000.00 a título de 
empréstimo e DM2.500,000,00 como contribuição financeira, 
destinando-se os recursos do financiamento parcial do Projeto 
Ações Básicas de Saúde no Ceará, a cargo da Ministério da 
Saúde, e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a República Federativa do Brasil, nos termos da Resolução nº 96, de 1989, do Senado 
Federal, autorizada a realizar a operação de crédito externo junto ao Kreditanstalt Für Wiederaufbau – KfW, 
no valor equivalente a DM27.000.000,00 (vinte e sete milhões de marcos alemães), sendo DM 
24.500.000,00 (vinte e quatro milhões e quinhentos mil marcos alemães) a título de empréstimo e 
DM2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil marcos alemães) como contribuição financeira. 

Parágrafo único – Os recursos referidos no caput deste artigo destinam-se ao financiamento parcial 
do Projeto Ações Básicas de Saúde no Ceará, a cargo do Ministério da Saúde. 

Art. 2º – A operação de crédito externo a que se refere o art. 1º tem as seguintes características: 

a) valor do financiamento: DM24.500.000,00; 

b) contribuição financeira: DM2.500.000,00, não reembolsável nos termos contratuais; 

c) comissão de compromisso: 0,25% a.a., calculada para um período que começa três meses após a 
assinatura do contrato e termina no dia em que os desembolsos forem debitados, sendo exigível 
semestralmente, a 30 de junho e 31 de dezembro; 

d) amortização: trinta prestações semestrais, sucessivas, sendo as dez primeiras no valor de 
DM816.000,00 (oitocentos e dezesseis mil marcos alemães) e as restantes no valor de DM817.000,00 
(oitocentos e dezessete mil marcos alemães), com a primeira vencendo em 31 de dezembro de 1994 e a 
última em 30 de junho de 2009; 

e) juros: 45% a.a., exigíveis semestralmente, a 30 de junho e 31 de dezembro. 

Art. 3º – A celebração do contrato de que trata esta resolução deverá ser precedida de manifestação 
escrita do Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW, quanto ao cumprimento, por parte do Ministério da Saúde, 
das condicionantes previstas nos arts. 2º e 7º do Contrato de Empréstimo, de Contribuição Financeira e de 
Execução do Projeto. 

Art. 4º – A contratação da operação de crédito externo a que se refere o art. 1º deverá efetivar-se no 
prazo máximo de quinhentos e quarenta dias contados da data da publicação desta resolução. 

Art. 5º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 13 de abril de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 15-4-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 31 – DE 1994 



Dispõe sobre a aplicação no mercado financeiro de 
recursos dos Fundos do Senado Federal, Centro Gráfico do 
Senado Federal e Centro de Processamento de Dados do Senado 
Federal. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – São as Administrações dos Fundos Rotativos do Senado Federal, do Centro Gráfico do 
Senado Federal e do Centro de Processamento de Dados do Senado Federal, instituídos, respectivamente, 
pela Lei nº 7.432, de 18 de dezembro de 1985, pelo Ato nº 13, de 1974 e pelo Ato nº 14, de 1974, alterado 
pelo Ato nº 18, de 1976, todos da Comissão Diretora, ratificados pelo Decreto Legislativo nº 27, de 1990, 
nos termos da Decisão nº 211, de 1993, do Tribunal de Contas da União, autorizadas a aplicar no mercado 
financeiro, em títulos federais e por intermédio do Banco do Banco S.A. e da Caixa Econômica Federal, as 
disponibilidades financeiras dos Fundos oriundos de receitas que não tenham origem orçamentária e que, 
por imposição legal, não devam reverter ao Tesouro Nacional. 

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

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

Senado Federal, 13 de abril de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 15-494. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 32 – DE 1994 

Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (RJ) a 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município do Rio de 
Janeiro – LFTM-RJ, cujos recursos serão destinados ao giro da 
Dívida Mobiliária do Município, vencível no primeiro semestre de 
1994. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, nos termos da Resolução nº 11, de 1994, 
autorizada a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município do Rio de Janeiro – LFTM-Rio, cujos 
recursos serão destinados ao giro da Divida Mobiliária do Município, vencível no primeiro semestre de 1994. 

Art. 2º – A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, atualizados nos 
termos do § 6º do art. 15 da Resolução nº 11, de 1994, deduzida a parcela de nove por cento; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras doTesouro – LFT, criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, 
de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: até cinco anos; 

e) valor nominal: CR$1,00 (um cruzeiro real); 

f) características dos títulos a serem substituídos:  

Título Vencimento Quantidade 

682190 15-3-94 352.803.953 

682190 15-4-94 383.836.181 

682190 15-04-94 429.093.560 

Total  1.228.733.694 



 
g) previsão de colocação e vencimento das títulos a serem emitidos:  

Colocação Vencimento Vencimento Título Data-Base 

15-03-94 1º-3-98 681447 15-9-94 

15-04-94 1º-4-98 681447 15-4-94 

15-06-94 1º-6-98 681447 15-6-94 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei nº 1.373, de 26 de janeiro de 1989, Decreto nº 8.355, de 26 de janeiro de 
1989. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal. 14 de abril de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 15-03-94 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 33 – DE 1994 

Autoriza o Governo do Rio Grande do Norte a reescalonar 
a dívida contraída pelo Banco do Estado do Rio Grande do Norte 
S.A. – BANDERN, junto à Reserva Monetária, para pagamento de 
indenizações trabalhistas, no valor de CR$ 1.447.381.487.46, 
equivalentes a 6.073269,08 URV em 30 de novembro de 1993. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Estado do Rio Grande do Norte, nos termos da Resolução nº 11, de 1994, do Senado 
Federal, autorizado a reescalonar a dívida contraída pelo Banco do Estado do Rio Grande do Norte S.A. – 
BANDERN junto à Reserva Monetária, para pagamento de passivo trabalhista. 

Art. 2º – O reescalonamento ora autorizado será realizado sob as seguintes condições: 

a) valor pretendido: CR$ 1.447.381.487,46 (um bilhão, quatrocentos e quarenta e sete milhões, 
trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e sete cruzeiros reais quarenta e seis centavos), 
equivalentes a 6.073.269,08 URV em 30 de novembro de 1993; 

b) juros: 6% a.a.; 

c) atualização monetária: taxa referência; 

d) garantia: Fundo de Participação dos Estados; 

e) destinação das recursos: reescalonamento de empréstimo concedido pelo Bacen, na qualidade de 
gestor da Reserva Monetária, com vistas ao pagamento de indenizações trabalhistas a funcionários e ex-
funcionários da instituição financeira acima citada; 

f) condições de pagamento: em setenta e duas prestações sem carência. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, contados a partir da sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 14 de abril de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 



_________________ 

DCN (Seção II), 15-3-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 34 – DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a contratar 
operação de crédito externo junto ao Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor de CR$ 
597.360.000,00, correspondentes a 36.402.193,78 Unidades Reais 
de Valor – URV, equivalentes a US$ 38,000,000.00, em 29 de 
janeiro de 1993. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Alagoas, nos termos da Resolução nº 11, de 1994, do Senado 
Federal, autorizado a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento – BIRD, no valor de CR$ 597.360.000,00 (quinhentos e noventa e sete milhões, 
trezentos e sessenta mil cruzeiros reais), correspondentes a 36.402.193,78 Unidades Reais de Valor – 
URV, equivalentes a US$ 38,000,000.00 (trinta e oito milhões de dólares norte-americanos), em 29 de 
janeiro de 1993. 

Parágrafo único – Os recursos referido no caput deste artigo serão destinados ao financiamento de 
obras de recuperação e manutenção da malha viária de Alagoas, dentro do Programa Nacional de 
Manutenção de Rodovias Estaduais – PNMRE. 

Art. 2º – É a República Federativa do Brasil, nos termos da Resolução nº 96, de 1989, do Senado 
Federal, autorizada a conceder aval à operação de crédito externo objeto da presente Resolução. 

Art. 3º – A operação de crédito deverá ser realizada sob as seguintes condições: 

a) valor pretendido: CR$ 597.360.000,00, correspondentes a 36.402.193,78 URV, equivalentes a 
US$38,000,000.00, em 29 de janeiro de 1993; 

b) prazo para desembolso dos recursos: 15 de setembro de 2007; 

c) juros variáveis: qualified borrowings, cotados no semestre precedente; 

d) juros fixos anuais: 0,05% a.a.; 

e) comissão de compromisso: 0,75% a.a; 

f) garantia: República Federativa do Brasil; 

g) condições de pagamento: 

– do principal: em vinte parcelas semestrais, iguais e sucessivas, vencíveis em 15 de março e 15 de 
setembro de cada ano a partir de 1998; 

– dos juros: em parcelas semestrais começando em 15 de março de 1993 e terminando em 15 de 
setembro de 2007; 

h) destinação dos recursos: execução do Programa Nacional de Manutenção de Rodovias Estaduais 
– PNMRE. 

Art. 4º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias, contados a partir de sua publicação. 

Art. 5º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário, particularmente a Resolução n. 42, de 30 de junho 
de 1989, do Senado Federal. 

Senado Federal, 20 de abril de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 21-4-94. 



_________________ 

RESOLUÇÃO N. 35 – DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso a elevar 
temporariamente o limite fixado no art. 4º da Resolução nº 11, de 
1994, do Senado Federal, e a emitir Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado do Mato Grosso – LFTE-MT, cujos recursos 
serão destinados ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível 
no primeiro semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Mato Grosso, nos termos da Resolução nº 11, de 1994, do 
Senado Federal, autorizado a elevar temporariamente os limites fixados no art. 4º da citada Resolução com 
vistas a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso – LFTE/MT, cujos recursos serão 
destinados ao giro da divida mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 1994. 

Art. 2º – A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a mem substituídos, atualizados nos 
termos do § 6º do art. 15 da Resolução nº 11, de 1994; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro – LFT, criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, 
de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: até cinco anos; 

e) valor nominal: CR$ 1,00 (um cruzeiro real); 

f) características do título a serem substituídos: 

Título Vencimento Quantidade 

640622 1º-05-94 1.649.935.232

 

640363 15-05-94 20.300.537.213

 

640454 15-5-94 7.192.625.330

 

640530 15-5-94 8.465.227.315

 

640713 15-5-94 1.762.477.971

 

641369 15-5-94 125.000.000

 

640365 1º-6-94 27.709.815.764

 

641431 1º-6-94 180.000.000

  

Total 93.371.847.921

 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos: 

Colocação Vencimento Título Data-Base 

1º-2-94 1º-2-95 640365 1º-2-94 

1º-2-94 1º-5-95 640454 1º-2-94 

1º-2-94 1º-8-95 640546 1º-2-94 

1º-2-94 1º-11-95 640638 1º-2-94 

1º-2-94 1º-2-96 640730 1º-2-94 

15-2-94 15-2-95 640365 15-2-94 

15-2-94 15-5-95 640454 15-2-94 

15-2-94 15-8-95 640546 15-2-94 



15-2-94 15-11-95 640638 15-2-94 

2-5-94 15-2-96 640730 15-2-94 

2-5-94 1º-5-96 640364 2-5-94 

2-5-94 1º-8-95 640-456 2-5-94 

2-5-94 1º-11-95 640548 2-5-94 

2-5-94 1º-2-96 640640 2-5-94 

2-5-94 1º-5-96 640730 2-5-94 

16-5-94 15-5-95 640364 16-5-94 

16-5-94 15-8-95 640456 16-5-94 

16-5-94 15-11-95 640548 16-5-94 

16-5-94 15-2-96 640640 16-5-94 

16-5-94 15-5-96 640730 16-5-94 

1º-6-94 1º-6-95 640365 1º-6-94 

1º-6-94 1º-9-95 640457 1º-6-94 

1º-6-94 1º-12-95 640548 1º-6-94 

1º-6-94 1º-3-96 640639 1º-6-94 

1º-6-94 1º-6-96 640731 1º-6-94 

 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n- 4.660, de 7 de fevereiro de 1984, e Decretos nº 1.658, de 8 de 
novembro de 1985, 1.660, de 8 de novembro de 1985, 1.605, de 19 de junho de 1989 e 3.660, de 6 de 
outubro de 1993. 

Art. 3º – É autorizado o Governo do Estado do Mato Grosso a emitir LFTE/MT, na quantidade 
necessária para cobrir a diferença entre o número de títulos efetivamente rolados, na vigência das 
Resoluções nºs. 147, de 1993, e 17, de 1994, do Senado Federal, e a quantidade estabelecida nesta 
resolução. 

Art. 4º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, contados a partir da data de sua publicação. 

Art. 5º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução nº 17, de 1994, do 
Senado Federal, 

Senado Federal, 20 de abril de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 21-4-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 36 – DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a 
emitir, através de ofertas públicas, Lebas Financeiras do Tesouro 
do Estado do Rio Grande do Sul – LETE- RS, destinando-se os 
recursos ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento no 
primeiro semestre de 1994. 



O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da Resolução nº 11, de 1994, do 
Senado Federal, autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul – LFT-
RS, para giro de sua dívida mobiliária, com vencimento no primeiro semestre de 1994. 

Art. 2º – A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de vencimento dos títulos a serem substituídos, atualizados nos 
termos do § 6º do art. 15 da Resolução nº 11, de 1994, deduzida a parcela de 7%; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro – LFT, criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, 
de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: de até sete anos; 

e) valor nominal: CR$ 1,00 (um cruzeiro real); 

f) características dos títulos a serem substituídos:  

Título Vencimento Quantidade 

532190 15-5-94 50.878.740 

531825 15-5-94 4.526.250 

 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:  

Colocação Vencimento Título Data-Base 

16-5-94 15-5-98 531460 16-5-94 

16-5-94 15-5-98 531460 16-5-94 

 

h) forma de colocação: ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de setembro de 
1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Leis nºs. 6.465, de 15 de dezembro de 1972,e 8.822, de 15 de fevereiro de 
1989; e Decreto nº 35.102, de 31 de janeiro de 1994. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, contados a partir de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 28 de abril de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 3-5-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 37 – DE 1994 

Dá nova redação ao Anexo I da Resolução nº 130, de 1980, 
que dispõe sobre critérios para admissão de Assessores 
Técnicos. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – O anexo I da Resolução nº 130, de 1980, passa a vigorar com a seguinte redação: 

ANEXO I 



CRITÉRIOS PARA PROVIMENTO DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR TÉCNICO 

I – requisitos mínimos exigidos para a nomeação de candidato: 

a) nacionalidade brasileira; 

b) gozo dos direitos políticos; 

c) quitação com as obrigações militares e eleitorais; 

d) aptidão física e mental; e 

e) comprovante de haver concluído curso de nível superior há pelo menos cinco anos; 

II – indicação de candidato: 

a) o Senador, após certificar-se de que o candidato preenche o requisito previsto na alínea e do item 
I, indicá-la-á ao Primeiro Secretário; 

b) o Primeiro Secretário, atendidas as exigências das alíneas a e d do item I, encaminhará o nome do 
indicado ao Diretor-Geral do Senado Federal, para fins de nomeação. 

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

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

Senado Federal, 13 de maio de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 17-5-94 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 38 – 1994 

Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do Espírito Santo – LFTE-ES, 
cujos recursos serão destinados ao giro de 91% de sua Dívida 
Mobiliária, vencível no 1º semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Espírito Santo, nos termos da Resolução nº 11, de 1994, do 
Senado Federal, Autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espirito Santo, cujos 
recursos serão destinados ao giro de 91% de sua Dívida Mobiliaria vencível no 1º semestre de 1994. 

Art. 2º – A emissão autorizada no art. 1º obedecerá as seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de reajuste dos títulos a serem substituídos, mediante aplicação 
da Emenda Constitucional nº 3 deduzida a parcela  de 9%; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras doTesouro – LFT, criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, 
de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: vinte e quatros meses: 

e) valor nominal: Cr$1,00 (um cruzeiro real); 

f) características dos títulos a serem substituídos: 

Título Vencimento Quantidade 

670730 15-5-94 20.813.235.277 

670730 1º-6-94 21.680.923.318 

670730 15-06-94 25.585627.402 

Total  68.080.085.997 



 
g) previsão de colocação e vencimento das títulos a serem emitidos:  

Colocação Vencimento Título Data 

16-5-94 15-5-96 670730 16-5-94 

1º-6-94 1º-6-96 670731 1º-06-94 

15-6-94 15-06-96 670731 15-06-94 

 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei nº 4.216, de 27 de janeiro de 1989, Decreto nº 2.986-N, de 9 maio de 
1990. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal. 18 de maio de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 19-5-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 39 – DE 1994 

Dá nova redação às Resoluções nº 79, de 16 de janeiro de 
1991 e nº 13, de 17 de fevereiro de 1993, do Senado Federal, 
alterando a data-base das Letras Financeiras do Tesouro do 
Município de São Paulo – LFTM-SP, emitidas para complemento 
do 1º oitavo de precatórios judiciais pendentes. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – A alínea f do art. 2- da Resolução nº 79, de 1991, do Senado Federal, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

f) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:  

Colocação Vencimento Data-base Quantidade Título 

Nov/91 1º-6-94 1º-7-89 34.721.403 695.000 

Nov/91 1º-6-95 1º-6-90 1.636.946.040 695.0000 

     Total             1.672.667.443  

 

Art. 2º – A alínea e do art. 2º da Resolução nº 13, de 1993, do Senado Federal, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

e) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:  

Referência Colocação Data-base Vencimento Quantidade 

4º oitavo Setembro/92 1º-6-92 1º-6-97 136.521.190.600

 



3º Complemento 94,73%

 
Setembro/92 3-6-91 1º-6-96 5.495.890.169

 
3º Diferença Setembro/92 3-6-91 1º-6-96 253.506.169

 
1º Complemento 96,15%

 
Setembro/92 1º-7-89 1º-6-94 68.393.291

 
2º Complemento 96,15%

 
Setembro/92 1º-6-91 1º-6-95 3.226.304.636

 
3º Complemento 96,15%

 
Setembro/92 1º-6-91 1º-6-96 10.862.441.786

 
4º Complemento Setembro/92 1º-6-92 1º-6-97 131.265.124.762

  
Total   287.692.851.896

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

Senado Federal, 18 de maio de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN( Seção II), 19-5-94 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 40 – DE 1994 

Autoriza a União a prestar garantia em operação de crédito 
externo a ser contratada pelo Governo do Estado do Tocantins 
com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – 
BIRD, no valor de CR$ 39.903.420.000,00, em valores de 31 de 
janeiro de l994, equivalentes a 87.094.945,00 URV ou US$ 
87,000,000.00, bem como autoriza o Governo do Estado do 
Tocantins a contratar a referida operação de crédito, destinando-
se os recursos ao financiamento parcial do Projeto de 
Reabilitação e Conservação de Rodovias. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É autorizada a União, nos termos da Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal, a 
prestar garantia em operação de crédito externo a ser contratada pelo Governo do Estado do Tocantins com 
o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, destinando-se os recursos ao 
financiamento parcial do Projeto de Reabilitação e Conservação de Rodovias. 

Art. 2º – É autorizado o Governo do Estado do Tocantins a contratar com o Banco Internacional de 
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, a operação de crédito externo a que se refere o artigo anterior. 

Art. 3º – A operação de crédito externo a que se refere o art. 1º tem as seguintes características: 

a) valor: CR$39.903.420.000,00 (trinta e nove bilhões, novecentos e três milhões, quatrocentos e 
vinte mil cruzeiros reais), em valores de 31 de janeiro de 1994, equivalentes a 87.094.945,00 URV (oitenta e 
sete milhões, noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco Unidades Reais de Valor) ou US$ 
87,000,000.00 (oitenta e sete milhões de dólares norte-americanos); 

b) juros: 0,5% a.a. sobre o custo dos qualifield borrowings, cotados no semestre precedente; 

c) comissão de compromisso: 0,75% a.a. sobre o saldo não desembolsado do financiamento, contada 
a partir de sessentea dias da data da assinatura do contrato; 

d) contragarantia: vinculação das parcelas das transferências federais a que fizer jus o Estado, bem 
como das receitas próprias geradas pelos impostos; 

e) garantidor: República Federativa do Brasil; 

f) destinação dos recursos: financiamento parcial do Projeto de Reabilitação e Conservação de 
Rodovias; 

g) condições de pagamento: 



– do principal: em vinte prestações semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 15 
de maio de 1999 e a última em 15 de novembro de 2008; 

– dos juros: semestralmente vencidos em 15 de maio e 15 de novembro de cada ano; 

– da comissão de compromisso: semestralmente vencida nas mesmas datas estipuladas para o 
pagamento dos juros. 

Art. 4º – A contratação da operação de crédito externo a que se refere o art. 1º, bem como a 
prestação da garantia pela União, deverão ser exercidos no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias 
contados da data da publicação desta resolução. 

Art. 5º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 18 de maio de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 19-5-94). 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 41 – DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a elevar o limite 
fixado no art. 4º, II, da Resolução Nº 11, de 1994, do Senado 
Federal, e a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado de Goiás – LFTE-GO, destinadas ao giro de 
sua dívida mobiliária vencível no primeiro semestre de 1994 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Goiás, nos termos da Resolução nº 11, de 1994, do Senado 
Federal, autorizado a elevar, temporariamente, o limite fixado no art. 4º, II, da citada Resolução, com vistas 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás – LFTGO, destinadas ao giro de sua dívida 
mobiliária vencível no primeiro semestre de 1994. 

Art. 2º – A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, atualizados nos 
termos do § 6º do art. 15 da Resolução n.º 11, de 1994; 

b) modalidade: nominativa transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro – LFT, criadas pelo Decreto Lei n.º 2.376, 
de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: de até um mil, quatrocentos e sessenta e um dias; e) valor nominal: Cr$1,00 (um cruzeiro 
real); 

e) valor nominal: de até um mil, quatrocentos e sessenta e um dias; 

f) características dos títulos a serem substituídos:  

Título Vencimento Quantidade 

651460 15-3-94 1.956.000.000 

 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:  

Colocação Vencimento Título Data-Base 

15-3-94 15-3-98 651461 15-3-94 

 



h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da Resolução n.º 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Leis n.º 10.908, de 14 de julho de 1989, e n.º11.069, de 15 de dezembro de 
1989. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias contados a partir de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução n.º 24, de 1994, do 
Senado Federal. 

Senado Federal, 9 de julho de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 11-6-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 42 – DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a ultimar 
contratação de operação de crédito externo, com garantia da 
União, no valor equivalente a até US$ 154,000,000.00, de principal, 
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD (Banco Mundial), destinada ao 
financiamento parcial do Programa de Despoluição dos 
Ecossistemas litorâneos do Estado (PRODESPOL). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Espírito Santo autorizada a contratar operação de crédito externo 
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor de até US$ 
154,000,000.00 (cento e cinqüenta e quatro milhões de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único – Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere o caput deste 
artigo destinar-se-ão ao financiamento parcial do Programa de Despoluição dos Ecossistemas Litorâneos do 
Estado (PRODESPOL). 

Art. 2º – A operação de crédito autorizada apresenta as seguintes características: 

a) valor pretendido: CR$ 98.167.300.000,00 (noventa e oito bilhões cento e sessenta e sete milhões e 
trezentos mil cruzeiros reais), equivalentes a US$ 154,000,000.00, em 28 de fevereiro de 1994; 

b) juros: 0,5% a  acima do custo dos qualified borrowings, contados no semestre precedente; 

c) commitment charge: 0,75% a.a. sobre o montante não desembolsado, contada a partir de sessenta 
dias após a data da assinatura do contrato; 

d) contra garantias: as definidas no art. 6º, da Lei Estadual nº 4.845, de 22 de dezembro de 1993, que 
autorizou a operação; 

e) garantido: República Federativa do Brasil; 

f) destinação das recursos: Programa de poluição dos Ecossistemas Litorâneos do Estado do Espírito 
Santo; 

g) condições de pagamento: 

– dos principal: em vinte prestações semestrais iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 15 
de março de 2000 e a última em 15 de setembro de 2009; 

– dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de março e 15 de setembro de cada ano; 

– da commitnent charge: semestralmente vencida em 15 de março e 15 de setembro de cada ano. 



Art. 3º – São elevados temporariamente os limites de endividamento do Estado do Espírito Santo, 
definidos nos art. 3º e 4º da Resolução nº 11, de 1994, de maneira a contemplar a operação de crédito 
autorizada. 

Art. 4º – É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia à operação de crédito 
externo a que se refere o art. 1º desta resolução. 

Art. 5º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida num prazo de quinhentos e 
quarenta dias, contados da data de sua publicação. 

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

Senado Federal, 23 de junho de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente.  

_________________ 

DCN (Seção II), 24-6-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 43 – DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro _ 
LFTE-RJ, cujos recursos serão destinados ao giro da dívida 
mobiliária do Estado, vencível no segundo semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Resolução n.º 11, de 1994, do 
Senado Federal, autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro – LFTE-RJ, 
cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível no segundo semestre de 
1994. 

Art. 2º – A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, atualizados nos 
termos do § 6º do art. 15 da Resolução n.º 11, de 1994, deduzida a parcela de 8,2%; 

b) modalidade: nominativa transferível; 

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro LFT, criadas pelo Decreto Lei n-º 2.376, 
de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: de até um mil oitocentos e vinte e seis dias;  

e) valor nominal: R$1,00(um real); 

f) características dos títulos a serem substituídos:  

Título Vencimento Quantidade 

541826 1-7-94 35.784.327 

541826 1-7-94 47.142.951 

541826 1-7-94 61.401.603 

541826 1-7-94 82.908.343 

541826 1-7-94 127.055.864 

5418826 1-7-94 186.811.672 

 

Total 541.068.760 

 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:  



Colocação Vencimento Título Data-Base 

4-7-94 1-7-99 541823 4-7-94 

1-8-94 1-8-99 541826 1-8-94 

1-9-94 1-9-99 541826 1-9-94 

4-10-94 1-10-99 541823 4-10-94 

1-11-94 1-11-99 541826 1-11-94 

1-12-94 1-12-99 541826 1-12-94 

 

h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco do Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei nº 1.389, de 28 de novembro de 1988. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá m exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, a contar de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 6 de julho de 1994. Senador Humberto Lucena, Presidente.  

_________________ 

DCN (Seção II), 8-7-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 44 – DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais – 
LFTE-MG, cujos recursos serão destinados ao giro da dívida 
mobiliária do Estado, vencível no segundo semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos da Resolução nº 11, de 1994, do 
Senado Federal, autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais LFTMG, 
cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível no segundo semestre de 
1994. 

Parágrafo único – É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a proceder ao giro dos títulos 
da dívida mobiliária do Estado vencidos e resgatados de 1º de julho de 1994 até a data de publicação da 
presente resolução. 

Art. 2º – A emissão deverá ser realizada nos seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, atualizados nos 
termos do § 6º do art. 15 da Resolução nº 1 1, de 1994, deduzida a parcela de 3,9%; 

b) modalidade: nominativa transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro LFT, criadas pelo Decreto Lei nº- 2.376, de 
25 de novembro de 1987; 

d) prazo: de até cinco anos; 

e) valor nominal: R$1,00 (um real); 

f) características dos títulos a serem substituídos:  

Título Vencimento Quantidade 



511812 1-7-94 15.570.001

 
511826 1-7-94 48.747.718

 
511812 1-8-94 25.015.337

 
511826 1-8-94 21.636.040

 
511812 1-9-94 41.548

 
511826 1-9-94 86.272.071

 
511826 1-10-94 117.654.674

 
511826 1-11-94 158.094.080

 

511826 1-12-94 267.951.211

  

Total

 

740.982.716

  

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:  

Colocação Vencimento Título Data-Base 

4-79-4 1-7-99 511823 4-7-94 

1-8-94 1-8-99 511826 1-8-94 

1-9-94 1-9-99 511826 1-9-94 

4-10-94 1-10-99 511823 4-10-94 

1-11-94 1-11-99 511826 1-11-94 

1-12-94 1-12-99 511826 1-12-94 

 

h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Decreto nº 29.200, de 19 de janeiro de 1989; Resolução nº 1.837, de 23 de 
janeiro de 1989, e Lei nº 9.589, de 9 de junho de 1988. 

Art. 3º A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, a contar de sua publicação. 

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 6 de julho de 1994. Senados Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II),8-7-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 45 – DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do Paraná a contratar 
operação de crédito junto ao Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor de CR$ 
87.681.120.000,00, equivalentes a US$ 96,000,000.00, a preços de 
30 de março de 1994, sendo os recursos destinados ao 
financiamento de parte do "Projeto Qualidade no Ensino Público 
do Paraná". 

O Senado Federal resolve: 



Art. 1º – É o Governo do Estado do Paraná autorizado a contratar operação de crédito junto ao 
Banco Internacional para reconstrução e Desenvolvimento BIRD, no valor de CR$ 87.681.120.000,00 
(oitenta e sete bilhões, seiscentos e oitenta e um milhões e cento e vinte mil cruzeiros reais), equivalentes a 
US$ 96,000,000.00 (noventa e seis milhões de dólares americanos), a preços de 30 de março de 1994, 
sendo os recursos destinados ao financiamento de parte do "Projeto Qualidade no Ensino Público do 
Paraná". 

Art. 2º – A operação de crédito autorizada obedecerá às seguintes características: 

a) valor pretendido: CR$ 87.681.120.000,00 (oitenta e sete bilhões, seiscentos e oitenta e um milhões 
e cento e vinte mil cruzeiros reais), equivalentes a US$96,000,000.00 (noventa e seis milhões de dólares 
americanos), a preços de 30 de março de 1994; 

b) juros: 0,5% a.a. acima do custo dos qualifield borrowings, contados no semestre precedente; 

c) commitment charge: 0,75% a.a. sobre o montante não desembolsado, contada a partir de sessenta 
dias após a data da assinatura do contrato; 

d) contragarantia: as definidas no art. 1º da Lei nº 10.749, de 9 de maio de 1994, que deu nova 
redação ao art. 2º da Lei nº 10.534, de 30 de novembro de 1993, que autorizou a operação; 

e) garantidor: República Federativa do Brasil; 

f) destinação dos recursos: Projeto Qualidade no Ensino Público do Paraná; 

g) condições de pagamento: 

– do principal: em vinte prestações semestrais iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 15 
de fevereiro de 2000 e a última em 15 de agosto de 2009; 

– dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de fevereiro e 15 de agosto de cada ano: 

– da commitment charge: semestralmente vencida em 15 de fevereiro e 15 de agosto de cada ano. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 7 de julho de 1994. _ Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 8-7-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 46 – DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso a exceder o 
limite fixado no art. 4º, II, da Resolução nº 11, de 1994, e a emitir, 
mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado do Mato Grosso – LFTE-MT, destinadas ao giro de 100% 
de sua dívida mobiliária, vencível no segundo semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Mato Grosso, nos termos da Resolução nº 11, de 1994, do 
Senado Federal, autorizado a exceder temporariamente o limite fixado no art. 4º, II, da citada Resolução, 
com vistas a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso LFTE-MT, destinadas ao giro 
de 100% de sua dívida mobiliária, vencível no segundo semestre de 1994. 

Art. 2º – A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, atualizados nos 
termos do § 6º do art. 15 da Resolução nº 11, de 1994; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 



c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro LFI', criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 
25 de novembro de 1987; 

d) prazo: até cinco anos; 

e) valor nominal: R$1,00 (um real); 

f) características dos títulos a serem substituídos:  

Título Vencimento Quantidade 

640364 01-08-94 5.545.960

 

640623 01-08-94 3.399.481.624

 

640714 01-0894 1.649.935.232

 

640364 15-0894 47.858.816

 

640455 15-0894 20.300.537.213

 

640546 15-0894 7.192.6256330

 

640622 15-08-94 8.461.227.315

 

640805 15-08-94 1.762.477.971

 

640461 15-08-94 125.000.000

 

640457 01-09-94 27.709.815.764

 

540365 01-11-94 28.363.039

 

640456 01-11-94 5.545.960

 

640715 01-11-94 3.399.481.624

 

640364 15-11-94 160.020.382

 

640456 15-11-94 47.858.816

 

640547 15-11-94 20.300.537.213

 

640638 15-11-94 7.192.625.330

 

640714 15-1194 8.461.227.316

 

640897 15-11-94 1.762.477.975

 

641553 15-11-94 125.000.000

 

640365 01-12-94 232.053.408

 

540548 01-12-94 27.709.815.764

 

641614 01-12-94 115.000.000

  

Total 140.194.512.052

  

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:  

Colocação Vencimento Títulos Data-Base 

01-08-94 01-08-95 640365 01-08-94 

01-08-94 01-11-95 640457 01-08-94 

01-08-94 01-02-96 640549 01-08-94 

01-08-94 01-05-96 640639 01-08-94 

01-08-94 01-08-96 640731 01-08-94 



15-08-94 15-08-96 640365 15-08-94 

15-08-94 15-11-95 640457 15-08-94 

15-08-94 15-02-96 640549 15-08-94 

15-08-94 15-08-96 640639 15-08-94 

15-08-94 15-08-96 640731 15-08-94 

01-09-94 01-09-95 640365 01-09-94 

01-09-94 01-09-95 640456 01-09-94 

01-09-94 01-09-95 640547 01-09-94 

01-09-94 01-09-95 640639 01-09-94 

01-09-94 01-09-95 640731 01-09-94 

01-11-94 01-11-96 640365 01-11-94 

01-11-94 01-02-96 640457 01-11-94 

01-11-94 01-05-96 640457 01-11-94 

01-11-94 01-08-96 640639 01-11-94 

01-11-94 01-11-96 640731 01-11-94 

16-11-94 15-11-96 640364 16-11-94 

16-11-94 15-02-96 640456 16-11-94 

16-11-94 15-02-96 640546 16-11-94 

16-11-94 15-08-96 640638 16-11-94 

16-11-94 15-11-96 640730 16-11-94 

01-12-94 01-12-95 640365 01-12-94 

01-12-94 01-03-96 640456 01-12-94 

01-02-94 01-06-96 640548 01-12-94 

01-12-94 01-09-96 640640 01-12-94 

01-12-94 01-12-96 640731 01-12-94 

 

h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei nº 4.660, de 7 de fevereiro de 1984, e Decretos nºs 1.658, de 8 de 
novembro de 1985; 1.660, de 8 de novembro de 1985; 1.605, de 19 de junho de 1989; e 4.523, de 10 de 
maio de 1994. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 7 de julho de 1994. Senador Humberto Lucena, Presidente.  

_________________ 

DCN (Seção II), 8-7-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 47 – DE 1994 

Autoriza a Prefeitura de São Paulo a emitir Letras 
Financeiras do Tesouro da Prefeitura de São Paulo – LFTM-SP, 



cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária da 
Prefeitura, vencível no segundo semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura de São Paulo autorizada, nos termos da Resolução nº 11, de 1994, do 
Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro da Prefeitura de São Paulo LFTM-SP, cujos 
recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária da Prefeitura, vencível no segundo semestre de 
1994. 

Art. 2º – A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, atualizados nos 
termos do § 6º do art. 15 da Resolução n- 11, de 1994, deduzida a parcela de 12,00%; 

b) modalidade: nominativa-transferível 

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro – LFT, criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, 
de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: de até três anos; 

e) valor nominal: R$1,00 (um real); 

f) características dos títulos a serem substituídos:  

Título Vencimento Qualidade 

691081 1º-9-94 42.709.034.409

 

691095 1º-9-94 11.980.422.222

 

691081 1º-10-94 3.199.785.615

 

691079 1º-11-94 4.017.255.603

 

691081 1º-12-94 5.188.881.911

 

691095 1º-12-94 5.127.443.500

  

Total 32.222.826.260

  

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:  

Colocação Vencimento Título Data-Base 

1º-9-94 1º-9-97 691096 1º-9-91 

4-10-94 1º-10-97 691096 4-10-94 

1º-11-94 1º-11-97 691096 1º-11-94 

1º-12-94 1º-12-97 691096 1º-12-94 

 

g) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Decreto nº 27.630, de 26 de janeiro de 1989. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, contados a partir da sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 7 de junho de 1994 – Senador Humberto Lucena, Presidente.  

_________________ 



DCN (Seção II), 8-7-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 48 – DE 1994 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo, no valor equivalente a até 
f$38.259.294,00 (trinta e oito milhões, duzentos e cinqüenta e 
nove mil, duzentos e noventa e quatro libras esterlinas), junto ao 
Barclays Bank PLC destinados à aquisição de turbinas, sensores 
e sobressalentes para os meios pertencentes a Marinha do Brasil. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a República Federativa do Brasil autorizada, nos termos da Resolução do Senado Federal 
nº 96/89, a contratar operação de crédito externo junto ao Barclays Bank PLC, no valor equivalente a até 
f.$38.259.294,00 (trinta e oito milhões, duzentos e cinqüenta e nove mil, duzentos e noventa e quatro libras 
esterlinas). 

Parágrafo único. Os recursos referidos no caput deste artigo destinam-se à aquisição de turbinas, 
sensores e sobressalentes dentro do Plano Parcial de Obtenção e Modernização da Marinha Brasileira – 
PPOM. 

Art. 2º – A operação de crédito ora autorizada se realizará sob as seguintes condições: 

Valor: f$38.259.294,00 (trinta e oito milhões, duzentos e cinqüenta e nove mil, duzentos e noventa e 
quatro libras esterlinas): 

Finalidade: financiamento integral do custo de aquisição, pela Marinha Brasileira, de bens e serviços 
junto à empresas inglesas "Rolls-Royce PLC"; "Sestland Helicopters Limited" e "Racal Radar Defence 
System Limited", 

Juros: 0,875% a.a. acima de libor semestral; 

Legal fees: as razoáveis, limitadas a libras esterlinas 75.000.00;  

Juros de mora: 1% a.a. acima de libor semestral: 

Condições de pagamento: do principal: em 10 parcelas semestrais, iguais e consecutivas, no valor de 
libras esterlinas 3.825.929,40 cada uma, vencendo-se a primeira 12 meses após a data do primeiro 
desembolso; dos juros: semestralmente vencidos: de legal fees: pagáveis mediante comprovação, após 
emissão do Certificado de Autorização, em reais, exceto aquelas incorridas no exterior que só possam ser 
pagas em moeda estrangeira. 

Art. 3º – A presente autorização deverá ser exercida no prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, 
contados da data de sua publicação. 

Art. 4º – A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 21 de junho de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 22-7-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 49 – DE 1994 

Autoriza a República Federativa do Brasil a celebrar acordo 
de reescalonamento dos créditos brasileiros junto à República da 
Guiné-Bissau no valor de US$12.364,852,43, originárias de 
operações de crédito à exportação realizadas no amparo do 
extinto Fundo de Financiamento às Exportações – FINEX. 

O Senado Federal resolve: 



Art. 1º – É a República Federativa do Brasil autorizada, aos termos do art. 152, V, da Constituição 
Federal, a contratar operação de reescalonamento dos créditos brasileiros junto à República da Guiné-
Bissau. 

Art. 2º – A operação financeira mencionada no art. 1º- apresenta as seguintes características: 

a) valor nominal: US$12,364,853.43 (doze milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e 
cinqüenta e dois dólares e quarenta e três centes); 

b) valor consolidado em 30 de setembro de 1993: US$15,161,605.32 (quinze milhões, cento e 
sessenta e um mil, seiscentos e cinco dólares e trinta e dois cents); 

c) reescalonamento de 100% da dívida consolidada: abrangendo principal vincendo e juros e principal 
vencidos até 30 de setembro de 1993; inclusive; 

d) prazo de maturação: quinze anos; 

e) prazo de carência: três anos e meio; 

f) forma de pagamento do principal: vinte e quatro parcelas semestrais, consecutivas e crescentes, 
sendo o primeiro pagamento em 31 de março de 1997, e o último em 30 de setembro de 2008; 

g) taxa de juros: libor para seis meses, acrescida da margem de 1% a.a.; 

h) forma de pagamento de juros: em parcelas semestrais. com vencimento em 31 de março e 30 de 
setembro de cada ano, sendo o primeiro pagamento em 30 de setembro de 1994; 

i) juros de mora: 1% a.a. sobre a taxa de juros contratual; 

j) opção de pagamento do principal e juros: com títulos da dívida externa brasíleira, através de 
operações de swap, ao par, com apropriação integral do desconto oferecido no mercado secundário pela 
República da Guiné-Bissau; 

I) prazo para exercício da opção de swap: até 31 de dezembro de 1995, prorrogável por mútuo 
acordo caso a República da Guiné-Bissau permaneça adimplente com todas as obrigações do contrato. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias, contados a partir de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 21 de julho de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 22-7-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 50 – DE 1994 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo, no valor equivalente em dólares 
norte-americanos a até FF$ 79.620.141,44 (setenta e nove 
milhões, seiscentos e vinte mil, cento e quarenta e um francos 
franceses e quarenta e quatro centavos), junto ao Banque 
Paribas, destinados à aquisição de mísseis, materiais e 
equipamentos de defesa anti-aérea para os meios pertencentes à 
Marinha do Brasil. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a República Federativa do Brasil autorizada, nos termos da Resolução do Senado Federal 
nº 96/89, a contratar operação de crédito externo junto ao Banque Paribas, no valor equivalente em dólares 
norte-americanos a até FF$ 79.620.141,44 (setenta e nove milhões, seiscentos e vinte mil, cento e quarenta 
e um francos franceses e quarenta e quatro centavos). 



Parágrafo único – Os recursos referidos no caput deste artigo destinam-se à aquisição de mísseis, 
materiais e equipamentos de defesa anti-aérea, dentro do Plano Parcial de Obtenção e Modernização da 
Marinha Brasileira – PPOM. 

Art. 2º – A operação de crédito ora autorizada se realizará sob as seguintes condições: 

Moeda: dólar norte-americano; 

Valor: US$ equivalentes a FF$ 79.620.141,44 (setenta e nove milhões, seiscentos e vinte mil, cento e 
quarenta e um francos franceses e quarenta e quatro centavos), sendo: 

a) FF$75.591.134,00, para financiamento de 80% do custo da importação; e  

b) FF$4.029.007,44, para financiamento do seguro de crédito Coface; 

Financiamento: financiamento integral do custo da importação de equipamentos e serviço a serem 
fornecidos pela Société Française Matra Défense, no âmbito no Plano Parcial de Obtenção e Modernização 
– PPOM, assim como do seguro Coface; 

Juros: 

a) 1% a.a. acima da libor semestral, no período de desembolso; 

 b) 5,37%  a.a. fixos, no período de amortização; 

Comissão de gestão: 0,5% flat sobre o valor do financiamento. pagáveis 15 dias após a emissão do 
Certificado de Autorização; 

Comissão de compromisso: 0,5% a.a. sobre o saldo não desembolsado, contado a partir da 
assinatura do contrato; 

Despesas gerais: as razoáveis, limitadas ao teto de US$ 140,000.00;  

Juros de mora: 

a) período de desembolso: 1% a.a. acima da libor, não podendo ser inferior à última taxa de juros 
semestral usada neste período acrescida de 1%; 

b) período de reembolso: 1% a.a. acima da libor, não podendo ser inferior a 6,37 % a.a.: 

Down payment: 20% do custo total da importação, equivalente a FF$18.897.784,00, a serem pagos 
após a emissão de guias de importação; 

Condições de pagamento: 

Do down payment: 20 % a serem pagos após a emissão de guias de importação; 

Do principal financiado: 80% do valor, em seis pagamentos semestrais, iguais e consecutivos, 
vencendo-se o primeiro 18 meses a partir da data de entrada em vigor do contrato; 

Do seguro de crédito: em seis pagamentos semestrais, iguais e consecutivos, vencendo-se o primeiro 
18 meses a partir da data em vigor do contrato; 

Dos juros: semestralmente vencidos, tanto no período de desembolso, quanto no período do 
reembolso. 

Art. 3º – A presente autorização deverá ser exercida no prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, 
contados da data de sua publicação. 

Art. 4º – A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 21 de julho de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 22-7-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 51 – DE 1994 

Autoriza a união a realizar assunção de dívidas da 
EMBRAER – Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A – junto a 



Agência do Governo Canadense Export Development Corporation 
– EDC, no valor de até US$125,052$02.25 (cento e vinte e cinco 
milhões, cinqüenta e dois mil, quinhentos e dois dó1ares norte-
americanos e vinte e cinco centavos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a União autorizada a realizar a assunção de dívidas da EMBRAER – Empresa Brasileira 
de Aeronáutica S/A – junto à Agência do Governo Canadense Export Development Corporation – EDC – no 
valor de até US$ 125,052,502.25 (cento e vinte e cinco milhões, cinqüenta e dois mil, quinhentos e dois 
dólares norte-americanos e vinte e cinco centavos.) 

Art. 2º – A operação de assunção de dívidas a que se refere o caput do artigo anterior visa ao 
saneamento financeiro da Embraer com o objetivo de privatizá-la e será realizada nas seguintes condições 
financeiras: 

Devedor: República Federativa do Brasil; 

Credor: Export Development Corporation – EDC; 

Valor: 

c) US$25,856,508.30; 

 b) US$99,195,993.95;  

c) valor calculado com base na mesma taxa de juros da operação sobre o saldo devedor de 
US$132,052,502.93 no período de 1º-5-94 até 15-5-94 e sobre o saldo devedor de US$125,052,502.25, de 
16-5-94 até a data de assinatura do Contrato de Assunção. Caso esse contrato seja assinado em 15-7-94, o 
valor será de US$ 1,451,073,81; se esse contrato entrar em efetividade antes ou após 15-7-94, haverá um 
acréscimo ou decréscimo pro rata temporis para cada dia considerado; 

Juros: 0,875% a.a. acima da libor semestral para dólares dos Estados Unidos, calculados na forma 
abaixo: 

a) para o período entre a data da efetividade do Contrato de Assunção é 31-1-95: incidente sobre o 
valor de US$ 125,052,502.25; 

b) para o período de 1º-2-95 até 14-7-95: incidente sobre o valor de US$99,195,993.95; 

c) para os períodos posteriores a 14-7-95: incidente sobre os saldos devedores do principal; 

Juros de mora: 1% a.a. acima da taxa operacional; 

Condições de pagamento 

– do principal: a) em 1º-2-95; 

b) em 12 (doze) parcelas semestrais, aproximadamente iguais e consecutivas, vencendo-se a 
primeira em 15-7-95 e a última em 15-1-2001; 

c) em 1º-2-95; 

– dos juros em 1º-2-95, 15-7-95 e, a partir desta data, semestralmente vencidas. 

Art. 3º – O prazo para o exercício da presente autorização é de 360 dias.  

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 21 de julho de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 22-7-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 52 – DE 1994 



Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a 
emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado do Rio Grande do Sul – LETE RS, destinadas ao giro 
de sua dívida imobiliária vencível no 2º- semestre de 1994. 

O Senado federal resolve: 

Art. 1º – É autorizado o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, nos ternos da Resolução nº 11, de 
1994, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul – LFTRS, 
destinadas ao giro de sua dívida mobiliária vencível no 2º- semestre de 1994. 

Art. 2º – A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida da data de resgate dos títulos a serem substituídos, atualizados nos 
termos do § 6º do art. 15 da Resolução nº 11, de 1994; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro – LFT, criadas pelo Decreto-Lei nº- 2.376, 
de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: de até sete anos; 

e) valor nominal: R$1(um real); 

f) característica dos títulos s serem substituídos;  

Título Vencimento Quantidade 

531095 15-8-94 6.023.969.601

 

531825 15-8-94 32.186.411

 

532190 15-8-94 32.562.225

 

531095 15-11-94 6.951.610.252

 

531825 15-11-94 48.588.304

 

532190 15-11-94 7.616.927

 

531555 15-11-94 9.555.001

 

534000 15-11-94 2.500.000.000

 

Total  15.606.088.721

  

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:  

Colocação Vencimento Título Data-Base 

15-8-94 15-8-99 531826 15-8-94 

15-8-94 15-8-98 531826 15-8-94 

15-8-94 15-8-99 531826 15-8-94 

15-11-94 15-11-99 531825 16-11-94 

15-11-94 15-11-98 531460 16-11-94 

15-11-91 15-11-99 531825 16-11-94 

15-11-94 15-11-99 531825 16-11-94 

 

h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 



i) autorização legislativa: Lei nº 6.465, de 15 de dezembro de 1972; Lei nº 8.822, de 15 de fevereiro 
de 1989; e Decreto nº 35.102, de 31 de janeiro de 1994. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, a contar de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 18 de agosto de 1994. – Senador Júlio Campos, Primeiro Secretário, no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

DCN (Seção II), 19-7-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 53 – DE 1994 

Altera o art. 4º da Resolução nº 30, de 1º de julho de 1991.  

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – Dê-se ao art. 4º da Resolução nº 30, de 1º de julho de 1991, a seguinte redação: 

"Art. 4º O edital de eventual licitação para a alienação da Embraer será objeto de prévia aprovação 
pelo Senado Federal." 

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

Senado Federal, 18 de agosto de 1994. – Senador Júlio Campos, Primeiro Secretário, no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

DCN (Seção II), 19-7-94 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 54 – DE 1994 

Eleva os limites de endividamento do Governo do Estado 
de São Paulo e autoriza a emissão de Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado de São Paulo – LFTE-SP, cujos recursos 
serão destinados ao giro da dívida mobiliária, vencível no 
segundo semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Estado de São Paulo autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
São Paulo – LFTSP, cujos recursos serão destinados ao giro integral da dívida mobiliária, vencível no 
segundo semestre de 1994. 

Art. 2º – São elevados, nos termos do art. 10 da Resolução nº 11, de 1994, do Senado Federal, os 
limites de endividamento previsto no art. 4º II, da citada Resolução, de maneira a abranger a operação 
autorizada no art. 1º desta resolução. 

Art. 3º – A emissão autorizada obedecerá às seguintes condições: 

a) quantidade: estabelecida conforme letra f deste artigo, cujos títulos serão atualizados nos termos 
do § 6º do art. 15 da Resolução nº 11, de 1994; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro – LFT, criadas pelo Decreto-Lei n- 2.376, 
de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo de um a cento e vinte meses; 



e) valor nominal: R$1,00 (um real) 

f) características dos títulos a serem substituídos:  

Título Vencimento Quantidade 

521825 15-9-94    362.208.172 

521825 15-12-94 1.856.000.000 

 
Total 2.218.208.172 

 

g) precisão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:  

Colocação Vencimento Título Data-Base 

15-9-94 15-9-99 521826 15-9-94 

15-12-94 15-12-99 521826 15-12-94 

 

h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei nº 5.684, de 28 de maio de 1987; Decreto nº 29.526, de 18 de janeiro de 
1989; Decreto nº 30.261, de 16 de agosto de 1989; e Resolução SF nº 61, de 30 de dezembro de 1991, da 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 

Art. 4º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, a contar de sua publicação. 

Art. 5º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 18 de agosto de 1994, – Senador Júlio Campos, Primeiro Secretário, no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

DCN (Seção II), 19-7-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 55 – DE 1994 

Autoriza o Departamento de Águas e Energia Elétrica do 
Estado de São Paulo – DAEE, a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, no valor de Y49,427,000,000, 
junto ao The Over-seas Economic Cooperation Fund – OECF, 
destinada a financiar parcialmente o Projeto de Despoluição da 
Bacia do Rio Tietê 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo – DAEE, nos termos 
da Resolução nº 11, de 1994, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito externo, no 
valor de Y49,427,000,000 (quarenta e nove bilhões, quatrocentos e vinte e sete milhões de ienes), junto ao 
The Over-seas Economic Cooperation Fund – OECF. 

§ 1º É a União autorizada, nos termos da Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal, a conceder 
garantia à operação autorizada neste artigo. 

§ 2º – A operação de crédito externo autorizada neste artigo destina-se ao financiamento parcial do 
Projeto de Despoluição da Bacia do Rio Tietê, a ser executado pelo Departamento de Águas e Energia 
Elétrica de São Paulo – DAEE. 



Art. 2º – A operação de crédito autorizada se realizará sob as seguintes condições: 

I – valor: Y49,427,000,000.  

"Tranche I" 

a) finalidade: financiamento das Categorias de Gastos, excetuando-se apenas Serviços de 
Consultoria; 

b) valor: Y46,907,000,000 (quarenta e seis bilhões, novecentos e sete milhões de ienes); 

c) desembolso: data-limite de seis anos, contados a partir da vigência do contrato; 

d) amortização: trinta e sete parcelas semestrais, vencendo-se a primeira em 20 de maio de 2000, e a 
última em 25 de maio de 2018. A primeira parcela terá o valor de Y1,267,784,000 (um bilhão, duzentos e 
sessenta e sete milhões, setecentos e oitenta e quatro mil ienes) e as demais de Y1,267,756,000 (um 
bilhão, duzentos e sessenta e sete milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil ienes); 

e) juros: exigidos semestralmente e calculados sobre os valores do empréstimo efetivamente 
desembolsado, a uma taxa de 5% a.a.; 

f) taxa de serviço: sobre cada parcela desembolsada será cobrada uma taxa (service charge) de 
0,1%. 

"Tranche II" 

a) finalidade: financiamento de Serviços de Consultoria; 

b) valor: Y2,520,000,000 (dois bilhões e quinhentos e vinte milhões de ienes); 

c) desembolso: data-limite seis anos, contados a partir da vigência do contrato; 

d) amortização: trinta e sete parcelas semestrais, vencendo-se a primeira em 20 de maio de 2000, e a 
última em 20 de maio de 2018. A primeira terá o valor de Y68,112,000 (sessenta e oito milhões, cento e 
doze mil ienes) e as demais de Y68,108,000 (sessenta e oito milhões, cento e oito mil ienes);  

e) juros: exigidos semestralmente e calculados sobre os valores do empréstimo efetivamente 
desembolsado, a uma taxa de 3,25% a.a.; 

f) taxa de serviço: sobre cada parcela desembolsada será cobrada uma taxa (service charge) de 
0,1%. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 18 de agosto de 1994. – Senador Júlio Campos, Primeiro Secretário, no exercício da 
Presidência. 

_________________ 

DCN (Seção II), 19-7-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 56 – DE 1994 

Autoriza o Estado de Pernambuco a contratar operação de 
crédito externo junto ao Brasilian American Merchant Bank, no 
valor de US$ 50,000,000.00, equivalentes a R$50.000.000,00, em 1º 
de julho de 1994. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Estado de Pernambuco autorizado a contratar operação de crédito externo junto ao 
Brasilian American Merchant Bank, no valor de US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte-
americanos), equivalentes a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais), em 1º de julho de 1994. 

Parágrafo único – Os recursos advindos da operação de crédito externo referida neste artigo 
destinam-se ao financiamento de projetos voltados para a promoção do desenvolvimento social e 



econômico do Estado de Pernambuco, nos termos estabelecidos no art. 2º da Lei Estadual nº 11.096, de 30 
de junho de 1994. 

Art. 2º – A operação de crédito externo referida no art. 1º deverá ser realizada nas seguintes 
condições: 

a) valor pretendido: R$50.000.000,00 equivalentes a US$50.000.000,00, em 1º de julho de 1994, 
desembolsados em uma única parcela; 

b) juros: 11,5% a.a., fixos e líquidos, calculados sobre o saldo devedor do principal; 

c) prazo: três anos; 

d) comissão: 0,125% Flat; 

e) garantias: 1) 100% do valor do empréstimo em ações da Companhia Energética de Pernambuco; 
2) 130% do valor de cada pagamento do principal e dos juros que se constituirão em um Sinking Fund de 
recebíveis da Companhia Energética de Pernambuco: 

f) destinação dos recursos: projetos de desenvolvimento social e econômico, conforme o art. 2º da Lei 
Estadual nº 11.096, de 1994, que autorizou a contração da operação; 

g) condição de pagamento: 

– do principal: em seis semestralidades iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira cento e oitenta 
dias contados a partir do desembolso; 

– dos juros: em seis semestralidades, vencendo-se a primeira cento e oitenta dias contados a partir 
do desembolso. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias, a contar de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 31 de agosto de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 1º- 9-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 57 – DE 1994 

Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro a emitir, 
através de ofertas públicas Letras Financeiras do Tesouro 
Municipal do Rio de Janeiro – LFTM-RJ, destinadas ao giro da 
Dívida Mobiliária daquela Prefeitura, vencíveis no 2º semestre de 
1994. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É autorizada a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, nos termos da Resolução nº 11, de 
1994, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro Municipal do Rio de Janeiro – LFTM-Rio, 
destinadas ao giro da Dívida Mobiliária daquela Prefeitura, vencíveis no 2º semestre de 1994. 

Art. 2º – A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, mediante aplicação 
da Emenda Constitucional nº 3; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro – LFT, criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, 
de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: de até cinco anos; 

e) valor nominal: R$1,00 (um real); 



f) características dos títulos a serem sulbstituídos: LTFM-RJ;  

Título Vencimento Quantidade 

681461 1º-7-94 550.201.098

 
681461 1º-7-94 724.521.108

 
681461 1º-10-94 698.705.961

 
Total  1.973.428.167

  
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:  

Colocação  Vencimento  Título Data-Base 

4-7-94 1-7-98 681458 4-7-94 

1-9-94 1-9-98 681461 1-9-94 

4-10-94 1-10-98 681458 4-10-94 

 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei nº 1.373, de 26 de janeiro de 1989; e Decreto nº 8.355, de 26 de janeiro 
de 1990. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias a contar de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 31 de agosto de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente.  

_________________ 

DCN (Seção II), 1º-9-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 58 – DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo – LFTE-SP, cujos 
recursos serão destinados ao giro de 9% de sua Dívida Mobiliária 
vencida no 1º semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É autorizado o Governo do Estado de São Paulo a emitir Letras Financeiras do Estado de 
São Paulo – LFTP, cujos recursos serão destinados ao giro de 9% de sua Dívida Mobiliária vencida no 1º 
semestre de 1994. 

Art. 2º – A emissão autorizada corresponde ao complemento de giro da Dívida Mobiliária autorizada 
pela Resolução nº 25, de 1994, do Senado Federal e obedecerá às condições nela definidas. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias a contar de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 31 de agosto de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente.  



_________________ 

DCN (Seção II), 1º-9-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 59 – DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais – 
LFTMG, cujos recursos serão destinados ao giro de 3,9% de sua 
Dívida Mobiliária vencida no segundo semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado de Minas Gerais – LFTMG, cujos recursos serão destinados ao giro de 3,9% de sua Dívida 
Mobiliária, vencida no segundo semestre de 1994. 

Art. 2º – A emissão autorizada corresponde ao complemento do giro da dívida mobiliária autorizada 
pela Resolução n. 44, de 1994, do Senado Federal e obedecerá às condições nela definidas. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, a contar de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 31 de agosto de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 1º-9-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 60 – DE 1994 

Autoriza a contratação de operação de crédito externo, no 
valor equivalente a até US$ 119,000,000.00, junto ao Brazilian 
American Merchant Bank – BAMB – Grand Cayman, destinada à 
aquisição integral de bens e serviços, no mercado interno, pelo 
Ministério da Aeronáutica, no âmbito do Programa de 
Reaparelhamento e Modernização da Força Aérea Brasileira. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de crédito externo, no 
valor equivalente a até US$ 119,000,000.00 (cento e dezenove milhões de dólares norte-americanos), junto 
ao Brazilian American Merchant Bank – BAMB – Grand Cayman. 

Parágrafo único – Os recursos advindos da operação de crédito referida no caput deste artigo 
destinam-se ao financiamento para aquisição integral de bens e serviços, no mercado interno, pelo 
Ministério da Aeronáutica, no âmbito dos Programas de Reaparelhamento da Força Aérea Brasileira, 
desenvolvimento da Aeronave AMX, Sistema de Processamento de Dados, Manutenção, Suprimento e 
Equipamento de Material Bélico, Manutenção, Suprimento e Equipamento de Aeronaves e Manutenção dos 
Serviços de Proteção ao Vôo. 

Art. 2º – As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes: 

a) credor: Brazilian American Merchant Bank – BAMB – Grand Cayman; 

b) valor: equivalente a até US$119,000,000.00 (cento e dezenove milhões de dólares norte-
americanos); 

c) juros: 25% a.a. acima da Libor semestral; 

d) prazo de utilização: setecentos e vinte dias a contar da assinatura do contrato; 



e) prazo de carência: vinte e quatro meses, contados a partir da efetividade;  

f) flat fee: 0,125% sobre o valor desembolsado; 

g) management fee: 0,125% sobre o saldo devedor do financiamento; 

h) juros de mora: 2% a.a. acima da média da The State of New York Interbank Oferred Rate anual; 

i) despesa por emissão de cartas de crédito: quatro parcelas de US$250,000.00, devidas somente se 
sua emissão ocorrer a pedido do tomador; 

j) condições de pagamento: 

– do principal: em treze parcelas semestrais, aproximadamente iguais e consecutivas, vencendo-se a 
primeira vinte e quatro meses a contar da data do primeiro desembolso; 

– dos juros: semestralmente vencidos; 

– da flat fee: após emissão do Certificado de Autorização; 

– da management fee: semestralmente, em cada data de pagamento de juros; 

– da comissão sobre carta de crédito: semestralmente, em cada data de pagamento de juros. 

Art. 3º – O exercício da autorização concedida por esta resolução fica condicionado ao efetivo 
cumprimento das disposições contidas no art. 167, I e II e § 1º, da Constituição Federal. 

Art. 4º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias, contados a partir da data de sua publicação. 

Art. 5º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 20 de outubro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 21-10-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 61 – DE 1994 

Autoriza a contratação de operação de crédito externo, no 
valor equivalente a até US$ 181,000,000.00, junto ao Brazilian 
American Merchant Bank – BAMB – Grand Cayman, destinada à 
aquisição integral de bens e serviços, no mercado externo, pelo 
Ministério da Aeronáutica, no âmbito do Programa de 
Reaparelhamento e Modernização da Força Aérea Brasileira. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de crédito externo, no 
valor equivalente a até US$ 181,000,000.00 (cento e oitenta e um milhões de dólares norte-americanos), 
junto ao Brazilian Americam Merchant Bank – BAMB – Grand Cayman. 

Parágrafo único – Os recursos advindos da operação de crédito referida no caput deste artigo 
destinam-se ao financiamento para aquisição integral de bens e serviços, no mercado interno, pelo 
Ministério da Aeronáutica, no âmbito dos Programas de Reaparelhamento das Forças Aérea Brasileira, 
desenvolvimento da Aeronave AMX, Sistema de Processamento de Dados, Manutenção, Suprimento e 
Equipamento de Material Bélico, Manutenção, Suprimento e Equipamento de Aeronave e Manutenção dos 
Serviços de Proteção ao Vôo. 

Art. 2º – As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes: 

a) credor: Brazilian American Merchant Bank – BAMB – Grand Cayman; 

b) valor: equivalente a até US$181,000,000.00 (cento e oitenta e um milhões de dólares norte-
americanos); 

c) juros: 25% a.a. acima da Libor semestral; 



d) prazo de utilização: setecentos e vinte dias a contar da assinatura do contrato;  

e) prazo de carência: vinte e quatro meses, contados a partir da efetividade;  

f) flat fee: 0,125% sobre o valor desembolsado; 

g) management fee: 0,125% sobre o saldo devedor do financiamento; 

h) juros de mora: 2% a.a. acima da média da The State of New York Inter-bank Oferred Rate anual; 

i) despesa por emissão de cartas de crédito: quatro parcelas de US$250,000.00, devidas somente se 
sua emissão ocorrer a pedido do tomador; 

j) condições de pagamento: 

– do principal: em treze parcelas semestrais, aproximadamente iguais e consecutivas, vencendo-se a 
primeira vinte e quatro meses a contar da data do primeiro desembolso; 

– dos juros: semestralmente vencidos; 

– da flat fee: após emissão do Certificado de Autorização; 

– da management fee: semestralmente, em cada data de pagamento de juros; 

– da comissão sobre carta de crédito: semestralmente, em cada data de pagamento de juros. 

Art. 3º – O exercício da autorização concedida por esta resolução fica condicionado ao efetivo 
cumprimento das disposições contidas no art. 167, I e II e § 1º, da Constituição Federal. 

Art. 4º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias, contados a partir da data de sua publicação. 

Art. 5º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 20 de outubro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 21-10-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 62 – DE 1994 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo, no valor equivalente a até US$ 
239,000,000.00, de principal, junto ao Brazilian American 
Merchant Bank – BAMB – Grand Cayman, destinada à aquisição, 
pelo Exército Brasileiro, de bens e serviços no mercado 
internacional, dentro do Programa de Modernização da Força 
Terrestre. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a República Federativa do Brasil autorizada, nos termos da Resolução nº 96, de 1989, do 
Senado Federal, a contratar operação de crédito externo, junto ao Brazilian American Merchant Bank – 
BAMB – Grand Cayman, no valor equivalente a até US$239,000,000.00 (duzentos e trinta e nove milhões 
de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único – Os recursos referidos no caput deste artigo destinam-se à aquisição, pelo Exército 
Brasileiro, de bens e serviços no mercado internacional, dentro do Programa de Modernização da Força 
Terrestre. 

Art. 2º – A operação de crédito autorizada se realizará nas seguintes condições: 

a) moeda: dólar norte-americano; 

b) valor: o equivalente a até US$239,000,000.00;  

c) juros: 25% a.a. acima da Libor semestral; 

d) prazo de utilização: setecentos e vinte dias a contar da assinatura do contrato 



e) prazo de carência: vinte e quatro meses; 

f) flat fee: 0,125% sobre o saldo devedor do financiamento; 

g) juros de mora: 2% a.a. acima da média da The State of New Interbank Oferred Rate anual; 

h) despesa por emissão de cartas de créditos: os custos regulares usualmente cobrados pelo 
mercado para abertura de carta de crédito; 

i) condições de pagamento: 

– do principal: em treze parcelas semestrais, aproximadamente iguais e consecutivas, vencendo-se a 
primeira vinte e quatro meses a contar da data do primeiro desembolso; 

– dos juros: semestralmente vencidos; 

– da flat fee: após a emissão do Certificado de Autorização; 

– da management fee: semestralmente, em cada data de pagamento dos juros. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias, a contar de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 20 de outubro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 21-10-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 63 – DE 1994 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo, no valor equivalente a até US$ 
185,000,000.00, de principal, junto ao Brazilian American 
Merchant Bank – BAMB – Grand Cayman, destinada à aquisição, 
pelo Exército Brasileiro, de bens e serviços no mercado 
internacional, dentro do Programa de Modernização da Força 
Terrestre. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a República Federativa do Brasil autorizada, nos termos da Resolução n. 96, de 1989, do 
Senado Federal, a contratar operação de crédito externo, junto ao Brazilian American Merchant Bank – 
BAMB – Grand Cayman, no valor equivalente a até US$ 185,000,000.00 (cento e oitenta e cinco milhões de 
dólares norte-americanos). 

Parágrafo único – Os recursos referidos no caput deste artigo destinam-se à aquisição, pelo Exército 
Brasileiro, de bens e serviços no mercado internacional, dentro do Programa de Modernização da Força 
Terrestre. 

Art. 2º – A operação de crédito autorizado se realizará nas seguintes condições: 

a) moeda: dólar norte-americano; 

b) valor: o equivalente a até US$185,000,000.00; 

c) juros: 25% a.a. acima da Libor semestral; 

d) prazo de utilização: setecentos e vinte dias a contar da assinatura do contrato 

e) prazo de carência: vinte e quatro meses; 

f) flat fee: 0,125% sobre o saldo devedor do financiamento; 

g) juros de mora: 2% a.a. acima da média da The State of New York Interbank Oferred Rate anual; 

h) despesa por emissão de cartas de crédito: os custos regulares usualmente cobrados pelo mercado 
para abertura de carta de crédito; 



i) condições de pagamento: 

– do principal: em treze parcelas semestrais, aproximadamente iguais e consecutivas, vencendo-se a 
primeira vinte e quatro meses a contar da data do primeiro desembolso; 

– dos juros: semestralmente vencidos; 

– da flat fee: após a emissão do Certificado de Autorização; 

– da management fee: semestralmente, em cada data de pagamento dos juros. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias, a contar de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 20 de outubro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 21-10-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 64 – DE 1994 

Autoriza a  União a contratar operação de crédito externo, 
junto ao Brazilian American Merchant Bank – BAMB – Grand 
Cayman, no valor equivalente a até US$ 250,000,000.00, destinada 
ao financiamento do Plano Parcial de Obtenção e Modernização 
da Marinha PPOM. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a República Federativa do Brasil autorizada, nos termos da Resolução nº 96, de 1989, do 
Senado Federal, a realizar operação de crédito externo ao Brazilian American Merchant Bank – BAMB – 
Grand Cayman, no valor equivalente a até US$ 250,000,000.00 (duzentos e cinquenta milhões de dólares 
norte-americanos), destinada ao financiamento do Plano Parcial de Obtenção e Modernização da Marinha – 
PPOM. 

Art. 2º – A operação de crédito externo a que se refere o art. 1º tem as seguintes características: 

a) valor pretendido: até US$250,000,000.00 (duzentos e cinquenta milhões de dólares); 

b) data limite de desembolso: nove anos contados a partir da data de vigência do contrato; 

c) juros: 25% a.a. acima da Libor semestral; 

d) juros de mora: 2% a.a. acima da média da The State of New York Interbank Oferred Rate anual; 

e) prazo de utilização: setecentos e vinte dias a contar da assinatura do contrato; 

f) carência: vinte e quatro meses: 

g) flat fee: 0,125% sobre o valor desembolsado; 

h) management fee: 0,125% sobre o saldo devedor do financiamento; 

i) despesa por emissão de cartas de crédito: os custos regulares usualmente cobrados pelo mercado 
para abertura de carta de crédito; 

j) condições de pagamento: 

– do principal: em treze parcelas semestrais, aproximadamente iguais e consecutivas, vencendo-se a 
primeira vinte e quatro meses a contar da data do primeiro desembolso; 

– dos juros: semestralmente vencidos; 

– da flat fee: após emissão do Certificado de Autorização; 

– da management fee: semestralmente, em cada data de pagamento de juros. 



Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias, contados a partir da data de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 20 de outubro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 21-10-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 65 – DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do 
Sul – LFTE– RS, cujos recursos serão destinados ao giro de 2,1% 
de sua dívida mobiliária vencida no 1º semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado a emitir Letras Financeiras do 
Estado do Rio Grande do Sul – LFTRS, cujos recursos serão destinados ao giro de 2,1% de sua divida 
mobiliária vencida no 1º semestre de 1994. 

Art. 2º – A emissão autorizada corresponde ao complemento do giro da divida mobiliária autorizada 
pela Resolução n. 36, de 1994, do Senado Federal, e obedecerá às condições nela definidas. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 20 de outubro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 21-10-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 66 – DE 1994 

Concede, ao Estado do Espírito Santo, elevação temporária 
do limite previsto pelo art. 4º, I, da Resolução nº 11, de 1994, do 
Senado Federal, e autoriza a contratação, por aquele Estado, de 
operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES, no valor de R$16.711.000,00, em 1º 
de julho de 1994, cujos recursos serão destinados à ampliação do 
sistema de transporte e à estruturação da malha viária da Região 
Metropolitana de Vitória – Projeto Transcol II. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É concedida ao Estado do Espírito Santo elevação temporária do limite previsto pelo art. 4º, 
I, da Resolução nº 11, de 1994, do Senado Federal, a fim de que possa realizar a operação de crédito de 
que trata o art. 2º desta resolução. 

Art. 2º – É autorizado do Estado do Espírito Santo a realizar operação de crédito com o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no valor de R$16.711.000,00 (dezesseis 
milhões, setecentos e onze mil reais), em 1º de julho de 1994, com as seguintes características; 

a) valor pretendido: R$16.711.000,00, em 1º de julho de 1994; 



b) atualização do valor do crédito: pelo mesmo critério legal adotado para atualização dos recursos 
repassados ao BNDES, originários do Fundo de Participação PIS/PASEP e do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador – FAT; 

c) atualização de valor da dívida: segundo o mesmo critério adotado para atualização dos recursos 
repassados ao BNDES, originários do Fundo de Participação PIS/PASEP e do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador – FAT, aplicável sobre o saldo devedor, incluídos o principal, juros compensatórios e 
moratórios, despesas comissões e demais encargos; 

d) destinação dos recursos: ampliação do sistema integrado de transportes e estruturação da malha 
viária da Região Metropolitana de Vitória – Projeto Transcol II; 

e) prazos: 

– de utilização: vinte meses, contados da data da formalização jurídica da operação; 

– de carência: vinte e quatro meses, contados a partir do dia 15 (quinze) subsequente à data da 
formalização jurídica da operação; 

– de amortização: setenta e dois meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, cada uma no 
valor do principal vincendo atualizado da dívida, dividido pelo número de prestações de amortização ainda 
não vencidas, vencendo-se a primeira no dia 15 (quinze) do mês subsequente ao do término do prazo de 
carência; 

f) juros: 9% a.a., calculados dia a dia sobre o saldo devedor atualizado, exigíveis trimestralmente, 
durante o prazo de carência, e mensalmente, durante o período de amortização, juntamente com as 
prestações do principal, e no vencimento ou liquidação da dívida; 

g) comissão de reserva de crédito: 0,1%, cobrável por período de trinta dias ou fração; 

h) garantia: FPE e IPI. 

Art. 3º – A contratação da operação de crédito a que se refere o art. 2º deverá efetivar-se no prazo 
máximo de duzentos e setenta dias, contados da data da publicação desta resolução. 

Art. 4º– Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 26 de outubro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 27-10-94 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 67 – DE 1994 

Concede, ao Estado do Espírito Santo, elevação temporária 
do limite previsto pelo art. 4º, I, da Resolução nº 11, de 1994, do 
Senado Federal, e autoriza a contratação, por aquele Estado, da 
operação de crédito no valor de R$ 7.810.615,44 em 1º de julho de 
1994, junto ao Banco do Brasil S. A por meio da linha de 
financiamento Finnish Export Credit Ltda, destinando-se os 
recursos à aquisição de equipamentos para o Corpo de 
Bombeiros do Estado. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É concedida, ao Estado do Espírito Santo, elevação temporária do limite previsto pelo art. 4º, 
I, da Resolução n. 11, de 1994, do Senado Federal, a fim de que possa realizar a operação de crédito de 
que trata o art. 2º. 

Art. 2º – É autorizado o Estado do Espírito Santo a realizar operação de crédito junto ao Banco do 
Brasil S.A., por meio da linha de financiamento do Finnish Export Credit Ltda., com as seguintes 
características: 

a) valor pretendido: R$7.810.615,44 (sete milhões oitocentos e dez mil, seiscentos e quinze reais e 
quarenta e quatro centavos), em 1º de julho de 1994; 



b) encargos financeiros: 

– juros de 6,6% a.a. (taxa praticada pelo Finnish Export Credit Ltda), venciveis e pagáveis, 
juntamente com as parcelas de capital, calculados sobre o saldo devedor do principal e o número de dias 
efetivamente decorridos, em uma base de trezentos e sessenta dias (ano comercial); 

– comissão de administração de 3% a.a., cobrada semestralmente, sobre o saldo devedor de cada 
embarque; 

c) garantias: 

- alienação fiduciária dos bens objeto da importação; 

– cessão de quotas do FPE (Fundo de Participação dos Estados), na proporção de 100% do valor da 
operação, podendo ser reduzida a até um terço do saldo devedor, desde que, somada ao total das 
reciprocidades oferecidas pelo Governo do Estado, perfaça o valor total do financiamento; 

– constituição de liquidez automática, mediante acordo firmado com o Estado na forma de cessão de 
crédito, que possibilite a contribuintes, previamente selecionados pelo Banco do Brasil S.A., recolherem, 
durante todo o período do financiamento, o ICMS (imposto sobre operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação) 
mensal diretamente em suas filiais. O valor mínimo a ser negociado, neste caso, deverá ser em torno de 
R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), que corresponderá a um terço de cada prestação semestral do 
financiamento; 

d) destinação dos recursos: aquisição de equipamentos para o Corpo de Bombeiros do Estado do 
Espirito Santo; 

e) reembolso dos recursos: em quatro parcelas mensais; 

f) reembolso do principal: em parcelas semestrais, a partir de 1996. 

Art. 3º – A contratação da operação de crédito a que se refere o art. 2º deverá efetivar-se no prazo 
máximo de quinhentos e quarenta dias contados da data da publicação desta resolução. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 26 de outubro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 27-10-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 68 – DE 1994 

Autoriza a Prefeitura de São Paulo a emitir Letras 
Financeiras do Tesouro da Prefeitura de São Paulo – LFTM-SP, 
cujos recursos serão destinados ao giro de 12% de sua dívida 
mobiliária vencida no 2º semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É autorizada a Prefeitura de São Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesouro da Prefeitura 
de São Paulo – LFTM – SP, cujos recursos serão destinados ao giro de 12% de sua Dívida Mobiliária 
vencida no 2º semestre de 1994. 

Art. 2º – A emissão autorizada corresponde ao complemento do giro da dívida Mobiliária autorizada 
pela Resolução nº 47, de 1994, do Senado Federal e obedecerá às condições nela definidas. 

Art. 3º – A autorização concedia por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, a contar de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 26 de outubro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 



DCN (Seção II), 27-10-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 69 – DE 1994 

Aprova o Edital nº PND-A-5/94 EMBRAER – Alienação de 
Ações Ordinárias Nominativas do Capital Social da EMBRAER – 
Empresa Brasileira de Aeronáutica SA., de propriedade da União 
Federal. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É aprovado o inteiro teor do Edital nº PND-A-5/94-Embraer – Alienação de Ações Ordinárias 
Nominativas do Capital Social da EMBRAER – Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., de propriedade da 
União Federal, publicado no Diário Oficial da União, seção 3, páginas 5774 a 5783, do dia 4 de abril de 
1994, encaminhado ao Senado Federal pela Mensagem nº 158, de 1994 (nº 280/94, na origem), do 
Presidente da República, e apreciado nos termos da Resolução nº 53, de 1994, com as seguintes 
alterações, no item 4.10.4, incisos VI e VIII, respectivamente:  

“ ................................................................................................................................................................. 

4.10.4 – Outras obrigações especiais 

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

VI – assegurar aos empregados da empresa seis meses de garantia de emprego a partir da data do 
leilão, e, na hipótese de redução do quadro de pessoal, fazer com que a Embraer patrocine, nos seis meses 
subseqüentes a sua desestatização, programa de treinamento de mão-de-obra, com vistas à sua absorção 
pelo mercado de trabalho; 

VIII – assegurar aos empregados, reunidos ou não em condomínio, sociedade ou clube de 
investimento, o direito de indicar pelo menos um membros titular do Conselho de Administração da 
Embraer, independentemente da participação acionária que venham a deter, bem assim assegurar aos 
empregados não acionistas o direito de eleger pelo menos um membro titular e um suplente do Conselho de 
Administração da Embraer, mediante previsão estatutária específica nesse sentido. 

................................................................................................................................................................. “ 

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

Senado Federal, 27 de outubro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 1º-11-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 70 – DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a 
emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado do Rio Grande do Sul – LFTE-RS, destinadas à 
liquidação de precatórios judiciais pendentes, de 
responsabilidade daquele Estado. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da Resolução n. 11, de 1994, do 
Senado Federal, autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul – 
LFTE-RS, destinadas à liquidação de precatórios judiciais pendentes, de responsabilidade daquele Estado. 

Art. 2º - A emissão autorizada será realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: 11.641.498 (onze milhões, seiscentas e quarenta e um mil, quatrocentas e noventa e 
oito) LFT-RS; 



b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional – LFT, criadas pelo Decreto-Lei 
n- 2.376, de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: de até sete anos; 

e) valor nominal: R$1,00 (um real), nas respectivas datas-base; 

f) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:  

Data-Base Título Vencimento Quantidade 

1º-7-94 535000 15-5-2000 5.820.749 

1º-7/94 535000 15-11-2000 5.820.749 

 

g) forma de colocação: ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de setembro de 
1979, do Banco Central; 

h) autorização legislativa: Leis nºs 6.465, de 15 de dezembro de 1972, 8.822, de 15 de fevereiro de 
1989; e Decreto nº 35.457, de 25 de agosto de 1994. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, a contar de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 1º-12-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 71 – DE 1994 

Autoriza o Banco do Nordeste do Brasil SA. a contratar 
operação de crédito externo com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, no valor de US$ 400,000,000.00, com 
garantia da República Federativa do Brasil, cujas recursos serão 
destinados a financiar, parcialmente o Programa de Ação para o 
Desenvolvimento do Turismo no Nordeste do Brasil – 
PRODETUR. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Banco do Nordeste do Brasil S.A. autorizado a contratar operação de crédito externo 
com o Banco lnteramericano de Desenvolvimento – BID, no valor de US$ 400,000,000.00 (quatrocentos 
milhões de dólares norte americanos), com garantia da República Federativa do Brasil, cujos recursos serão 
destinados a financiar, parcialmente, o Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste 
do Brasil – PRODETUR, com as seguintes características: 

a) devedor: Banco do Nordeste do Brasil S.A.;  

b) garantidor: República Federativa do Brasil; 

c) valor pretendido: US$ 400,000,000.00; 

d) juros: a taxa de juros será determinada pelo custo dos empréstimos qualificados para o semestre 
anterior, acrescida de uma margem razoável, expressa em termos de percentagem anual, que o BID 
estabelecerá periodicamente de acordo com sua política de taxa de juros; 

e) comissão de compromisso: 0,75% a.a., sobre o montante não desembolsado, contada a partir de 
sessenta dias após a data de assinatura do contrato e exigida semestralmente; 



f) condições de pagamento: 

– do principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo mutuário mediante o pagamento de 
prestações semestrais e, tanto quanto possível, iguais, a primeira das quais a ser paga após seis meses, 
contados da data prevista para o desembolso final dos recursos, e a última aos vinte e cinco anos da data 
do contrato. 

– dos juros: semestralmente vencidos, começando aos seis meses da data do contrato; 

– da comissão de compromisso: semestralmente, nas mesmas datas estipuladas para o pagamento 
dos juros. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de são publicação. 

Senado Federal, 9 de dezembro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 13-12-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 72 – DE 1994 

Autoriza a elevação temporária dos limites de 
endividamento do Estado Ceará, a fim de que possa contratar 
operação de crédito externo, com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, destinada ao 
financiamento parcial do Projeto de Desenvolvimento 
Urbano do Estado do Ceará – PROURB, com garantia da 
União, no valor de até US$ 140,000,000.00. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Estado do Ceará autorizado a elevar temporariamente os seus limites de endividamento, 
nos termos da Resolução nº 11, de 1994, do Senado Federal, para contratar operação de crédito externo, 
no valor de até US$ 140,000,000.00 (cento e quarenta milhões de dólares norte-americanos) junto ao 
Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD. 

§ 1º – É a União autorizada, nos termos da Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal, a 
conceder garantia à operação autorizada neste artigo. 

§ 2º – A operação de crédito externo autorizada neste artigo destina-se ao financiamento parcial do 
Projeto de Desenvolvimento Urbano do Estado do Ceará – PROURB, a cargo da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. 

Art. 2º – A operação de crédito autorizada se realizará sob as seguintes condições: 

a) valor pretendido: R$119.420.000,00 (cento e dezenove milhões, quatrocentos e vinte mil reais), 
equivalentes a US$140,000,000.00 (cento e quarenta milhões de dólares norte-americanos) em 30 de 
setembro de 1994; 

b) contragarantia: cotas de reparticipação constitucional das receitas tributárias estabelecidas nos 
arts. 157 e 159, complementadas pelas receitas próprias, nos termos do art. 167, § 4º, todos da 
Constituição Federal; 

c) garantidor: República Federativa do Brasil; 

d) destinação dos recursos: Programa de Desenvolvimento Urbano do Estado do Ceará- PROURB; 

e) juros: 0,5% a.a. acima do custo dos qualified borrowings, contados no semestre precedente; 

f) comissão de compromisso: 0,75% a.a. sobre o montante não desembolsado, contada a partir de 
sessenta dias após a data da assinatura do contrato; 

g) condições de pagamento: 



– do principal: em vinte prestações semestrais, iguais e consecutivas, no valor de US$ 7,000,000.00 
(sete milhões de dólares norte-americanos) cada uma vencendo-se a primeira em 15 de setembro de 2009; 

– dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de março e 15 de setembro de cada ano; 

– da comissão de compromissos: semestralmente vencida, em 15 de março e 15 de setembro de 
cada ano. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 14 de dezembro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 15-12-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 73 – DE 1994 

Altera a denominação de órgãos da estrutura 
administrativa do Senado Federal e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – A Assessoria, a Consultoria-Geral e a Subsecretaria de Apoio Técnico e Orçamento Público 
passam a denominar-se respectivamente, Consultoria Legislativa, Advocacia do Senado Federal e 
Consultoria de Orçamentos, classificadas como órgãos de assessoramento superior do Senado Federal, 
com as alterações de estrutura estabelecidas nesta resolução. 

Art. 2º – À Consultoria Legislativa compete a prestação de consultoria e assessoramento à Mesa, às 
Comissões e aos Senadores no desempenho, no âmbito do Congresso Nacional, das suas funções 
legislativa, parlamentar e fiscalizadora, consistindo na elaboração e divulgação de estudos técnicos 
opinativos sobre matérias de interesse institucional do Senado Federal e do Congresso Nacional, na 
preparação, por solicitação dos Senadores, de minutas de proposições, de pronunciamentos e de relatórios, 
bem ainda na prestação de esclarecimentos técnicos atinentes ao exercício das funções constitucionais do 
Senado Federal. 

Parágrafo único – São órgãos da Consultoria Legislativa: 

I – Gabinete; 

II – Serviço de Apoio Técnico; 

III – Serviço de Apoio Administrativo. 

Art. 3º – Ao Gabinete da Consultoria Legislativa compete providenciar sobre o expediente, as 
audiências e a representação do titular, executar as tarefas de suporte administrativo vinculadas às 
atribuições do titular e auxiliá-lo no desempenho de suas atividades. 

Art. 4º – Ao Serviço de Apoio Técnico compete orientar, coordenar a controlar as atividades de 
provimento de dados, análises e informações básicas, necessárias à execução dos trabalhos de consultoria 
e assessoramento. 

§ 1º – São órgãos do Serviço de Apoio Técnico: 

I – Seção de Pesquisas Jurídicas; 

II – Seção de Pesquisas Econômicas; 

III – Seção de Pesquisas Sociais; 

IV – Seção de Documentação, Arquivo e Divulgação. 

§ 2º – À Seção de Pesquisas Jurídicas compete coletar, organizar e preparar dados e informações de 
ordem jurídica necessários à elaboração de trabalhos pelos Consultores Legislativos. 



§ 3º – À Seção de Pesquisas Econômicas compete coletar, organizar e preparar dados e informações 
de natureza econômica necessários à elaboração de trabalhos pelos Consultores Legislativos. 

§ 4º – À Seção de Pesquisas Sociais compete coletar, organizar e preparar dados e informações da 
área social necessários à elaboração de trabalhos pelos Consultores Legislativos. 

§ 5º – À Seção de Documentação, Arquivo e Divulgação compete planejar, coordenar e executar as 
atividades relativas à guarda e conservação dos documentos de interesse da Consultoria Legislativa; e 
promover a divulgação de trabalhos realizados pelo órgão. 

Art. 5º – Ao Serviço de Apoio Administrativo compete orientar, coordenar e controlar as atividades de 
provimento de serviços e materiais necessários à execução dos trabalhos de consultoria e assessoramento, 
e ao funcionamento dos demais órgãos da Consultoria Legislativa. 

§ 1º – São órgãos do Serviço de Apoio Administrativo: 

I – Seção de Administração; 

II – Seção de Mecanografia e Reprografia; 

III – Seção de Registro e Acompanhamento de Proposições; 

IV- Seção de Recursos Humanos. 

§ 2º – À Seção de Administração compete receber, controlar e distribuir o expediente e o material da 
Consultoria Legislativa, proceder ao controle interno de seu pessoal; e executar outras tarefas correlatas. 

§ 3º – À Seção de Mecanografia e Reprografia compete executar os trabalhos de composição e 
reprodução de textos; e executar outras tarefas correlatas. 

§ 4º – À Seção de Registro e Acompanhamento de Proposições compete receber e registrar as 
demandas de trabalhos de consultoria e assessoramento, informar sobre sua distribuição e devolução; e 
sobre a tramitação de proposição do Senado Federal. 

§ 5º – À Seção de Recursos Humanos compete providenciar a execução de programas de 
treinamento e aperfeiçoamento dos servidores dos órgãos, dar apoio a seminários, simpósios e eventos 
semelhantes; e executar outras tarefas correlatas, em consonância com o Centro de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos do Senado Federal – CEDESEN. 

Art. 6º – À Consultoria de Orçamentos compete a prestação de consultoria e assessoramento em 
planos e orçamentos públicos, à Comissão Mista Permanente de que trata o § 1º do art. 166 da Constituição 
Federal, à Mesa, às demais Comissões e aos Senadores no desempenho, no âmbito do Congresso 
Nacional, das suas funções legislativa, parlamentar e fiscalizadora, consistindo na elaboração, execução, 
acompanhamento e fiscalização de planos e orçamentos públicos, quando de interesses institucionais do 
Senado Federal e do Congresso Nacional, na preparação, por solicitação dos Congressistas, de minutas de 
proposições e de relatórios sobre planos e orçamentos públicos, bem ainda na prestação de 
esclarecimentos técnicos atinentes ao exercício das funções constitucionais do Senado Federal e do 
Congresso Nacional, em matéria de planos e orçamentos públicos. 

§ 1º – São órgãos da Consultoria de Orçamento: 

I – Gabinete; 

II – Serviço de Apoio Técnico; 

III – Serviço de Apoio Administrativo. 

Art. 7º – Ao Gabinete compete providenciar sobre o expediente, as audiências e a representação do 
titular, executar as tarefas de suporte administrativo vinculadas às atribuições do titular e auxiliá-lo no 
desempenho de suas tarefas. 

Art. 8º – Ao Serviço de Apoio Técnico compete orientar, coordenar, controlar e promover o 
levantamento e organização de dados e informações sobre planos e orçamentos públicos, necessários à 
prestação de suporte técnico e sistêmico aos trabalhos de consultoria e assessoramento desenvolvidos pelo 
órgão. 

§ 1º – São órgãos do Serviço de Apoio Técnico: 

I – Seção de Normas e Legislação; 

II – Seção de Acompanhamento Orçamentário; 



III – Seção de Apoio à Auditoria e Fiscalização. 

§ 2º – À Seção de Normas e Legislação compete coletar e organizar leis, atos normativos e outras 
informações específicas da área, necessárias à prestação da consultoria e assessoramento de competência 
do órgão; e articular o processamento de dados, a impressão dos documentos e aos contatos com os 
órgãos do Poder Executivo referentes a planos e orçamentos públicos. 

§ 3º – À Sessão de Acompanhamento Orçamentário compete coletar, organizar e preparar elementos 
informativos de acompanhamento dos recursos públicos e dos dispêndios públicos, necessários à execução 
dos trabalhos de consultoria e assessoramento. 

§ 4º – À Seção de Apoio à Auditoria e Fiscalização compete executar as tarefas de suporte de dados 
e informações necessárias à realização das atividades de consultoria e assessoramento relacionadas com a 
função fiscalizadora do Poder Legislativo. 

Art. 9º – Ao Serviço Administrativo compete executar as atividades de provimento de serviços e 
materiais necessários à implementação dos trabalhos de consultoria e assessoramento em orçamentos 
públicos e ao funcionamento dos demais órgãos da Consultoria de Orçamento. 

Art. 10 – À Advocacia do Senado Federal compete prestar consultoria e assessoramento jurídicos à 
Mesa, à Comissão Diretora e aos demais órgãos da estrutura administrativa da Casa; e fornecer à 
Advocacia-Geral da União as informações e o respaldo técnico necessário à defesa judicial e extrajudicial 
dos interesses do Senado Federal. 

Parágrafo único – É órgão da Advocacia do Senado Federal o seu Gabinete. 

Art. 11 – Ao Gabinete da Advocacia do Senado Federal compete providenciar sobre o expediente, as 
audiências e a representação do titular, executar as tarefas de suporte administrativo vinculadas à 
competência do órgão e auxiliar o seu titular no desempenho de suas atividades. 

Art. 12 – Ao Consultor-Geral Legislativo e ao Consultor-Geral de Orçamento incumbe planejar, 
supervisionar, coordenar e controlar a execução das atividades de competência do órgão e de suas 
unidades administrativas; encaminhar à comissão Diretora o Programa Anual de Trabalho e o Relatório 
Anual de Atividades da respectiva Consultoria; designar servidor para participar de atividade de treinamento 
ou aperfeiçoamento; submeter ao Presidente os nomes dos Consultores-Gerais Adjuntos; solicitar ao 
Diretor-Geral a designação ou dispensa de servidores do exercício de função comissionada e a lotação de 
servidores de sua escolha nos serviços da respectiva Consultoria; impor penalidades, nos limites do 
Regulamento Administrativo, e desempenhar outras atividades peculiares ao cargo, de iniciativa própria ou 
de ordem superior. 

Art. 13 – Ao Advogado-Geral incumbe planejar, supervisionar, coordenar e controlar a execução das 
atividades de competência da Advocacia do Senado Federal, encaminhar à Comissão Diretora o Programa 
Anual de Trabalho e o Relatório Anual de Atividades; designar servidor para participar de atividades de 
treinamento ou aperfeiçoamento; selecionar e indicar ao Diretor-Geral o nome dos servidores para 
preenchimento de funções comissionadas do órgão; solicitar ao Diretor-Geral a lotação no seu Gabinete de 
servidores de sua escolha; impor penalidades, nos limites estabelecidos no Regulamento Administrativo; e 
desempenhar outras atividades peculiares ao cargo, de iniciativa própria ou de ordem superior. 

Art. 14 – Ao Consultor-Adjunto, da Consultoria Legislativa e da Consultoria de Orçamento, incumbe 
efetuar a coordenação técnica de núcleo de consultoria e assessoramento; programar as atividades do 
respectivo núcleo e proceder à distribuição dos trabalhos aos seus componentes; acompanhar a execução 
dos serviços distribuídos ao núcleo e controlar os seus prazos; controlar a qualidade dos trabalhos 
realizados no núcleo, consertando com os respectivos autores, as alterações que julgue necessárias; 
supervisionar as atividades de provimento de dados, análises e informações básicas, necessárias aos 
trabalhos de consultoria e assessoramento; supervisionar atividades administrativas do órgão e exercer 
outras atribuições pertinentes que lhe sejam cometidas. 

Art. 15 – Ao Assessor, a que se refere o art. 31 desta resolução, incumbem atividades de 
assessoramento técnico à Presidência do Senado Federal ou, por designação desta, a outro órgão ou 
autoridade da Casa, consistindo no exame de processos, problemas e assuntos administrativos, financeiros, 
econômicos e jurídicos de interesses do Senado Federal; na proposição de medidas tendentes a aumentar 
a eficiência e a eficácia dos serviços; e no desempenho de outras atividades peculiares à função que lhe 
sejam designadas por autoridade superior. 

Art. 16 – Ao Secretário de Consultoria incumbe a prestação de assistência aos dirigentes da 
Consultoria Legislativa e de Orçamento, e aos Consultores Legislativos e de Orçamento no desempenho de 



suas atribuições; efetuar as pesquisas de dados e informações que lhe forem solicitadas; colaborar na 
elaboração e formatação dos trabalhos de consultoria e assessoramento; e desempenhar outras tarefas 
peculiares à função. 

Art. 17 – Ao Assistente Jurídico incumbe subsidiar o trabalho dos Advogados da Advocacia do 
Senado Federal; acompanhar os processos de interesse da Casa junto ao Poder Judiciário e a outros 
órgãos públicos, informando sobre a sua tramitação; e exercer outras tarefas peculiares à função. 

Art. 18 – Ao Consultor Legislativo incumbem atividades de nível superior e especialização, de 
consultoria e assessoramento técnico à Comissão Diretora, à Mesa, às Comissões e aos Senadores no 
desempenho, no âmbito do Congresso Nacional, das suas funções legislativa, parlamentar e fiscalizadora, 
consistindo na elaboração e divulgação de estudos técnicos opinativos sobre matérias de interesse 
institucional do Senado Federal e do Congresso Nacional, a preparação, por solicitação dos Senadores, de 
minutas de proposições, de pronunciamentos e de relatórios e na prestação de esclarecimentos técnicos 
atinentes ao executivo das funções constitucionais do Senado Federal. 

Art. 19 – Ao Consumidor de Orçamentos incumbem atividades, de nível superior, e especializado, de 
prestação de consultoria e assessoramento em planos e orçamentos públicos à Comissão Mista 
Permanente de que trata o § 1º do artigo 166 da Constituição Federal, à Mesa, às demais Comissões e aos 
Senadores no desempenho, no âmbito do Congresso Nacional, da suas funções legislativa, parlamentar e 
fiscalizadora, consistindo na elaboração e divulgação de estudos técnicos opinativos sobre elaboração, 
execução, acompanhamento e fiscalização de planos e orçamentos públicos, quando do interesse 
institucional do Senado Federal e do Congresso Nacional, na preparação, por solicitação dos 
Congressistas, de minutas de proposição, e de relatórios sobre planos e orçamentos públicos, e na 
prestação de esclarecimentos técnicos atinentes ao exercício das funções constitucionais do Senado 
Federal e do Congresso Nacional, em matéria de planos e orçamentos públicos. 

Art. 20 – Ao Analista Legislativo da área de advocacia incumbem atividades de nível superior, 
consistindo na execução de estudos técnicos opinativos sobre matérias jurídicas de interesse institucional 
da Casa e de competência de sua Advocacia, na preparação de informações em mandados de segurança e 
em outros procedimentos judiciais referentes ao Senado Federal ou de interesse deste na atuação, sob 
orientação do titular da Advocacia do Senado Federal, na representação judicial e extrajudicial da 
Instituição; e execução de outras tarefas correlatas que lhe sejam atribuídas. 

Art. 21 – Ao Advogado incumbe subsidiar o Trabalho do Advogado-Geral no exercício das atividades 
de consultoria e assessoramento jurídicos à Mesa, à Comissão Diretora, ao Primeiro Secretário, ao Diretor-
Geral, ao Conselho de Administração e demais órgãos da Casa; elaborar textos de minutas-padrão de 
contratos e convênios, em que for parte o Senado Federal; e exercer outras tarefas peculiares à função. 

Art. 22 – Os artigos 10 e 11 da Resolução do Senado Federal nº 42, de 1993, passam a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 10 – A carreira de Especialização em Atividades Legislativas compreende as categorias de 
Consultor Legislativo, Consultor de Orçamento, Analista Legislativo, Técnico Legislativo e Auxiliar 
Legislativo. 

Art. 11 – As categorias referidas no artigo anterior são integradas pelas seguintes áreas, organizadas 
em níveis: 

I – Categoria Consultor Legislativo, Nível III 

Área: 

I – Consultoria e Assessoramento Legislativo; 

II – Categoria: Consultor de Orçamentos Nível III 

Área: 

10 – Consultoria e Assessoramento em Orçamentos;  

III – Categoria Analista Legislativo, Nível III  

Áreas: 

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

9 – Advocacia; 

IV – Categoria: Técnico Legislativo, Nível II 



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

V – Categoria: Auxiliar Legislativo, Nível I 

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

Parágrafo único.........................................................................................................................” 

Art. 23 – Os cargos da categoria de Assessor Legislativo, ocupados ou vagos, passam a denominar-
se Consultor Legislativo, mantidas as atuais atribuições, com a redação do artigo 18 desta resolução, e as 
demais normas pertinentes. 

Art. 24 – Aos cargos da categoria de Consultor de Orçamentos, com as atribuições previstas no art. 
19 desta resolução, aplicam-se as normas concernentes à categoria de Consultor Legislativo. 

Art. 25 – Os servidores integrantes das categorias de Consultor de Orçamentos e de Analista 
Legislativo – área de advocacia, criadas por esta resolução, estão sujeitos a 40 (quarenta) horas semanais 
de trabalho (art. 19 da Lei nº 8.112/90). 

Art. 26 – As funções comissionadas de Consultor-Geral e Consultor Adjunto, das Consultorias 
Legislativas e de Orçamentos, serão preenchidas por servidores das categorias de Consultor Legislativo ou 
Consultor de Orçamentos, e a função comissionada de advogado, por servidor da categoria de Analista 
Legislativo – área de advocacia. 

Parágrafo único – As funções comissionadas de Consultor Adjunto e de Advogado incluem-se entre 
as exceções mencionadas do artigo 6º, § 4º, da Resolução do Senado Federal nº 42, de 1993, com a 
redação dada pelo artigo 2º da Resolução do Senado Federal nº 51, de 1993. 

Art. 27 – Os núcleos de consultoria e assessoramento legislativo e de orçamentos indicarão ao 
Consultor-Geral servidores do respectivo núcleo, em lista tríplice, para exercício de função de Consultor 
Adjunto da área técnica correspondente, pelo período de um ano, admitida a recondução. 

Art. 28 – As tabelas de funções comissionadas das antigas Assessorias, com suas respectivas 
Subsecretarias, e Consultoria-Geral passam a vigorar na forma do Anexo I desta resolução. 

Art. 29 – Ocorrido o primeiro provimento dos cargos de Analista Legislativo – área de advocacia, 
previstos nesta resolução, ficam extintas duas funções comissionadas de Assistente Jurídico – FC-6 e 
criadas duas funções comissionadas de Assistente de Controle de Informação – FC-4, na tabela de funções 
comissionadas da Advocacia do Senado Federal. 

Art. 30 – Ficam extintas as funções comissionadas de Encarregado de Assessoria – FC-4. 

Art. 31 – As funções comissionadas de Assessor – FC-7 ficam transformadas em cargos de 
provimento em comissão, com nível e retribuição equivalentes aos de Assessor Técnico, devendo sua 
lotação ser estabelecida pela Comissão Diretora. 

Art. 32 – São transformados quinze cargos de Técnico Legislativo, Nível II, área 6, especialidade 
artesanato, e cinco cargos de Analista Legislativo, Nível III, área de apoio técnico ao processo legislativo, 
especialidade processo legislativo, em cargos de Consultor de Orçamentos, Nível III, área de consultoria e 
assessoramento em orçamentos, a serem preenchidos mediante concurso público específico de provas e 
títulos, e vinculados à Consultoria de Orçamentos, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo. 

Parágrafo único – Aos atuais Assessores Legislativos concursados na área de direito tributário e 
financeiro e em exercício na Subsecretaria de Apoio Técnico a Orçamentos Públicos é facultada a opção, 
no prazo de trinta dias da publicação desta resolução, pelo cargo de Consultor de Orçamentos a que se 
refere este artigo, sem alteração do padrão em que se encontram. 

Art. 33 – São transformados nove cargos de Analista Legislativo, Nível III, área 2, especialidade 
processo legislativo, em cargos de Consultor Legislativo, Nível III, área de consultoria e assessoramento 
legislativo, a serem preenchidas mediante concurso público específico de provas e títulos, e vinculados à 
Consultoria Legislativa. 

Art. 34 – São transformados dez cargos de Analista Legislativo, Nível III, área 2, especialidade 
processo legislativo, em cargos de Analista Legislativo – área de advocacia, a serem preenchidos mediante 
concurso público específico de provas e títulos, e vinculados à Advocacia do Senado Federal. 

Art. 35 – As funções comissionadas de Chefe de Gabinete de Senador, de Membro da Mesa, de 
Lideranças Partidárias e de Secretário-Geral da Mesa Adjunto passam a ser classificadas como FC-8. 



Art. 36 – As despesas decorrentes da execução desta resolução correrão à conta das dotações 
próprias do Senado Federal. 

Art. 37 – Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 38 – Revogam-se as disposições em contrário, inclusive os arts. 347 e 348 do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal (Resolução nº 58/72 e suas alterações). 

Senado Federal, 14 de dezembro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 15-12-94 

ANEXO I 

(Art. 8º da Resolução nº, de 1994) 

ALTERAÇÕES NAS TABELAS DE FUNÇÕES COMISSIONADAS DO SENADO FEDERAL 

SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO NOVA 

ASSESSORIA/SUBSECRETARIA DE APOIO 
TÉCNICO 

CONSULTORIA LEGISLATIVA 

1  Diretor da Assessoria                             FC-09 

1  Diretor-Adjunto da Assessoria                FC-08 

1  Diretor de Subsecretaria                        FC-08 

5  Chefe de Serviço                                    FC-07  

3  Assistente Técnico                                 FC-06 

4  Chefe de Seção                                     FC-05 

3  Secretário de Gabinete                          FC-05 

23 Encarregado de Assessoria                  FC-04 

3  Auxiliar de Gabinete                               FC-03 

2  Auxiliar de Controle de Informação        FC-03 

5  Mecanógrafo Revisor                             FC-03 

1  Consultor-Geral Legislativo                      FC-09 

6  Consultor Adjunto                                     FC-08  

2  Chefe de Serviço                                      FC-07 

1  Chefe de Gabinete                                   FC-07 

2  Assistente Técnico                                   FC-06 

8  Chefe de Seção                                       FC-05 

2  Secretário de Gabinete                            FC-05 

22 Secretário de Consultoria                        FC-05 

6  Auxiliar de Gabinete                                 FC-03 

Total: 51 Total: 50 

 

SUBSECRETARIA DE APOIO TÉCNICO A 
ORÇAMENTOS PÚBLICOS 

CONSULTORIA DE ORÇAMENTOS 

1 Diretor de Subsecretaria                        FC-08   

3 Chefe de Serviço                                   FC-07 

1 Assistente Técnico                                FC-06 

2 Chefe de Seção                                    FC-05 

1 Secretário de Gabinete                         FC-05 

6 Encarregado de Assessoria                  FC-04 

1 Auxiliar de Controle de Informação       FC-03 

1 Auxiliar de Gabinete                              FC-03 

1 Consultor-Geral de Orçamentos                FC-09 

4 Consultor Adjunto                                      FC-08 

1 Chefe de Gabinete                                    FC-07 

2 Chefe de Serviço                                       FC-07 

2 Assistente Técnico                                    FC-06 

3 Chefe de Seção                                        FC-05 

2 Secretário de Gabinete                             FC-05 

6 Secretário de Consultoria                          FC-05  

1 Auxiliar de Gabinete                                  FC-03 



Total: 16 Total: 22 

 
CONSULTORIA-GERAL ADVOCACIA DO SENADO FEDERAL 

1 Consultor-Geral                                          FC-09  

1 Chefe de Gabinete                                     FC-07 

5 Assistente Jurídico                                     FC-06 

1 Secretário de Gabinete                              FC-05  

   1 Auxiliar de Gabinete                                  FC-03 

   3 Assistente de Gabinete                             FC-02    

1 Advogado-Geral                                           FC-09 

10 Advogado                                                   FC-07 

1 Chefe de Gabinete                                       FC-07 

5 Assistente Jurídico                                       FC-06 

3 Secretário de Gabinete                                FC-05 

2 Assisntente de Controle de Informação       FC-04 

3 Auxiliar de Gabinete                                     FC-03 

Total: 12 Total: 25 

 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 74 – DE 1994 

Define, em decorrência da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 
1994, os critérios de incorporação da vantagem prevista no art. 
62, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e no art. 41 da 
Resolução nº 42, de 1993, e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – Para os efeitos do disposto no § 2º do art. 62 da Lei nº 8.112, de 1990, o servidor investido 
em função comissionada ou em cargo em comissão do quadro de pessoal do Senado Federal e de seus 
órgãos supervisionados, incorporará à remuneração do seu cargo efetivo, como vantagem pessoal, a 
importância equivalente à fração de um quinto da gratificação da função ou do cargo para o qual foi 
designado ou nomeado, a cada doze meses de efetivo exercício, até o limite de cinco quintos. 

§ 1º – Quando se tratar de funções comissionadas, a parcela a ser incorporada incidirá sobre o total 
dessa remuneração, incluindo a correspondente Gratificação de Atividade Legislativa. 

§ 2º – Quando se tratar de cargo em comissão, ocupado por servidor detentor de cargo efetivo, a 
parcela a ser incorporada corresponderá ao valor resultante da incorporação da função comissionada 
equivalente. 

§ 3º – Quando mais de um cargo em comissão ou função comissionada houverem sido exercidos no 
período de doze meses, a parcela a ser incorporada terá como base de cálculo o cargo ou função exercido 
por maior tempo. 

§ 4º – Ocorrendo o exercício de cargo em comissão ou de função comissionada de nível mais 
elevado, por período de doze meses, após a incorporação dos cinco quintos, poderá haver a atualização 
progressiva das parcelas já incorporadas, observado o disposto nos parágrafos anteriores. 

§ 5º – Enquanto exercer cargo em comissão ou função comissionada o servidor não perceberá a 
parcela a cuja adição fez jus, salvo no caso de opção pela remuneração do cargo efetivo. 

Art. 2º – O servidor investido em cargo em comissão do quadro de pessoal do Senado Federal ou de 
seus órgãos supervisionados, poderá optar pela remuneração correspondente ao seu cargo efetivo, 
acrescida de cinqüenta e cinco por cento do vencimento fixado para o cargo em comissão e da Gratificação 
de Atividade Legislativa correspondente, e mais integralidade da Representação mensal. 

Parágrafo único – O valor retributivo da opção prevista neste artigo é limitado ao da correspondente 
função comissionada. 

Art. 3º – Enquanto estiver investido em função comissionada do quadro de pessoal do Senado 
Federal ou de seus órgãos supervisionados, o servidor das carreiras a que se refere o art. 9º da Resolução 



nº 42, de 1993, que optar pela remuneração do cargo efetivo, terá esta acrescida de cinqüenta e cinco por 
cento da função comissionada e da Gratificação de Atividade Legislativa correspondente. 

§ 1º – O servidor investido em função comissionada, poderá optar pela retribuição do cargo em 
comissão correspondente, aplicando-se-lhe, neste caso, o direito de opção de que trata o artigo anterior. 

§ 2º – Enquanto permanecer no exercício de função comissionada igual ou superior à FC-5, o 
servidor perceberá a Gratificação de Atividade Legislativa calculada sobre o vencimento do último padrão do 
nível III da respectiva Carreira 

Art. 4º – É incompatível a percepção cumulativa da vantagem pessoal prevista no artigo 1º desta 
resolução com outra de mesma natureza, ressalvado o direito à situação mais vantajosa para o servidor. 

Art. 5º – É devida aos servidores efetivos do Senado Federal e de seus órgãos supervisionados, 
afastados para exercício de cargo em comissão ou função de confiança em órgãos da administração pública 
direta, autárquica e fundacional dos Poderes da União, nos termos do art. 93 da Lei nº 8.112, de 1990, a 
incorporação de quintos decorrentes do exercício dos referidos cargos ou funções. 

§ 1º – A incorporação das parcelas remuneratórias, autorizadas neste artigo, será efetivada com base 
no nível da função comissionada equivalente no Senado Federal, nos termos do Anexo desta resolução, 
excluídas quaisquer parcelas não atribuídas aos servidores da Casa 

§ 2º – A incorporação de quintos, referentes a cargos em comissão e funções de confiança não 
relacionados no Anexo desta resolução, far-se-á de acordo com os valores vigentes no órgão a que 
pertence o cargo ou função, observados os critérios de incorporação adotados no âmbito do Senado 
Federal. 

Art. 6º – Os servidores oriundos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, 
que no órgão ou entidade de origem tenham exercido cargos em comissão ou funções de confiança, a que 
se refere a Lei nº 8.911, de 1994, incorporadas ou não, farão jus à contagem do tempo de exercício nesses 
cargos ou funções para os efeitos desta resolução, observado o disposto no artigo anterior. 

Art. 7º – Será admitida a conversão dos quintos incorporados, por parcelas equivalentes: 

I – quando ocorrer transformação do cargo ou função originária da incorporação efetivada; 

II – quando ocorrer mudança de cargo efetivo, mediante provimento efetivo, para Poder distinto do 
originário da incorporação efetuada. 

Art. 8º – A conversão prevista no inciso II do artigo anterior não se aplica ao servidor aposentado que 
tenha passado para a inatividade com a incorporação de quintos efetivada. 

Art. 9º – A partir da vigência desta resolução, os servidores aposentados em cargos isolados de 
provimento efetivo farão jus à remuneração correspondente à do ocupante de cargo de carreira, nível III, 
Padrão 45, investido em função comissionada equivalente à do cargo exercido. 

Art. 10 – O artigo 38 da Resolução nº 42, de 6 de maio de 1993, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 38 – Ao servidor investido no cargo de Consultor Legislativo é assegurada a função 
comissionada equivalente a 85% (oitenta e cinco por cento) da FC-8 e com o fator de ajuste da Gratificação 
de Atividade Legislativa atribuído a esta função. 

Parágrafo único – O tempo anterior de exercício do cargo de Assessor Legislativo e do emprego de 
Assessor Parlamentar é computado nos termos do disposto neste artigo." 

Art. 11 – Aos servidores abrangidos pelos artigos 9º e 10 desta resolução, é assegurada, para fins de 
pagamento, a situação mais vantajosa entre a anterior e a prevista nesta resolução. 

Art. 12 – Para fins de aplicação da opção prevista nos arts. 2º e 3º desta resolução, o fator de ajuste 
da Gratificação de Atividade Legislativa, atribuído ao cargo de provimento efetivo, é de 1,53 (um vírgula 
cinqüenta e três). 

Parágrafo único – O disposto neste artigo aplica-se aos servidores do Senado Federal e órgãos 
supervisionados, cedidos a outros órgãos ou entidades públicas, na condição de optantes pela retribuição 
do cargo efetivo. 

Art. 13 – Fica mantida a atual equivalência da gratificação de representação dos cargos em 
comissão, com o valor de função comissionada correspondente, conforme definido nas Resoluções nº 42 e 
51, de 1993. 



Art. 14 – Aos servidores das Categorias de Analista de Informática Legislativa e Técnico de 
Informática Legislativa – Área 1 e 2, e Auxiliar de Informática Legislativa – Área 1, a que se refere o art. 9º 
do Plano de Carreira do Prodasen, é assegurado, a título de representação mensal, valor correspondente a 
85% (no caso da Área 1) e 50% (no caso da Área 2) da remuneração, incluído a correspondente 
Gratificação de Atividade Legislativa, das funções FC-4, FC-2 ou FC-1, respectivamente. 

Parágrafo único – É incompatível a percepção cumulativa da parcela de que trata este artigo, com a 
decorrente da vantagem pessoal prevista no art. 1º desta resolução e, também, com a remuneração 
decorrente do exercício de função comissionada ou de cargo em comissão. 

Art. 15 – É ratificada a decisão da Comissão Diretora do Senado Federal, adotada na 2ª Reunião 
Extraordinária realizada no dia 2 de abril de 1992, sobre o pagamento da Vantagem Pessoal denominada 
"quintos", a que se referem a Resolução nº 21, de 1980, e o art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990. 

Art. 16 – A vantagem de que trata esta resolução integra os proventos de aposentadoria e pensões e 
se aplica aos servidores inativos do Senado Federal e de seus órgãos supervisionados, nos termos do art. 
40. §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. 

Art. 17 – As despesas decorrentes da aplicação desta resolução correrão à conta de dotações 
próprias do orçamento do Senado Federal e de seus órgãos supervisionados. 

Art. 18 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 
1º de julho de 1994. 

Art. 19 – Revogam-se o art. 41 e o item 2 do Anexo VI da Resolução nº 42, de 1993, o art. 36 dos 
Planos de Carreira dos Servidores do PRODASEN e do CEGRAF e demais disposições em contrário. 

Senado Federal, 14 de dezembro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 15-12-94. 

ANEXO 

CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE 
CONFIANÇA 

(Lei nº 8.911/94) 

FUNÇÃO COMISSIONADA EQUIVALENTE NO 
SENADO FEDERAL 

PRODASEN OU CEGRAF 

Cargos de Natureza Especial e 

DAS – 6 e FC – 1 

DAS – 5 e FC – 2 

DAS – 4 e FC – 3  

DAS – 3 e FC – 4 

DAS – 2 

DAS – 1  

FC – 10 

FC – 09 

FC – 08 

FC – 07 

FC – 06 

FC - 05 

 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 75 – DE 1994 

Autoriza a Governo do Estado do Rio Grande do Sul a 
emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado do Rio Grande do Sul – LFTE-RS, cujos recursos serão 
destinados à rolagem de 88,10% de sua dívida mobiliária, 
vencível no primeiro semestre de 1995. 

O Senado Federal resolve: 



Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da Resolução nº 11, de 1994, do 
Senado Federal, autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul – 
LFTE-RS, destinadas à rolagem de 88,10% (oitenta e oito vírgula dez por cento) de sua dívida mobiliária, 
vencível no primeiro semestre de 1995. 

Art. 2º – A emissão autorizada será realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data do resgate dos títulos a serem substituídos, atualizados nos 
termos do § 6º do art. 15 da Resolução nº 18, de 1994, do Senado Federal, deduzida a parcela de 11,9% 
(onze vírgula nove por cento); 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional – LFT, criadas pelo Decreto-Lei 
nº 2.376, de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: até sete anos; 

e) valor nominal: R$1,00(um real); 

f) características dos títulos a serem substituídos:  

Título Vencimento Quantidade 

531383 

532555 

15-5-95 

15-5-95 

16.857.057.782 

       59.136.352 

 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:  

Colocação Vencimento Título Data-Base 

15-5-95 

15-5-95 

15-5-2000 

15-5-2000 

531827 

531827 

15-5-95 

15-5-95 

 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Leis nºs 6.465, de 15 de dezembro de 1972, 8.822, de 15 de fevereiro de 
1989, e Decreto nº 35.610, de 26 de outubro de 1994. 

Art. 3º  – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, a contar de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 14 de dezembro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 15-12-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 76 – DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso a emitir, 
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de Mato Grosso – LFTE-MT, cujos recursos serão 
destinados ao giro de sua dívida mobiliária, vencível no primeiro 
semestre de 1995. 

O Senado Federal resolve: 



Art. 1º – É o Governo do Estado do Mato Grosso, nos termos da Resolução nº 11, de 1994, do 
Senado Federal, autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso – LFTE-MT, 
cujos recursos serão destinados ao giro de sua dívida mobiliária, vencível no primeiro semestre de 1995. 

Art. 2º – A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data do resgate dos títulos a serem substituídos, mediante aplicação 
da Emenda Constitucianal nº 3; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional – LFT, criadas pelo Decreto-Lei 
nº 2.376, de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: até cinco anos; 

e) valor nominal: R$1,00 (um real) 

f) características dos títulos a serem substituídos:  

Título Vencimento Quantidade 

640365 

640457 

640548 

640364 

640456 

640548 

640639 

640730 

641645 

640455 

640638 

641673 

640364 

640454 

640546 

640637 

640364 

640453 

640545 

640637 

640728 

641736 

640365 

640547 

640730 

641765 

1º-2-95 

1º-2-95 

1º-2-95 

15-2-95 

15-2-95 

15-2-95 

15-2-95 

15-2-95 

15-2-95 

1º-3-95 

1º-3-95 

1º-3-95 

1º-5-95 

1º-5-95 

1º-5-95 

1º-5-95 

15-5-95 

15-5-95 

15-5-95 

15-5-95 

15-5-95 

15-5-95 

1º-6-95 

1º-6-95 

1º-6-95 

1º-6-95 

87.394.146

 

28.363.039

 

5.545.960

 

561.075.440

 

160.020.382

 

47.858.816

 

20.300.537.213

 

7.192.625.330

 

125.000.000

 

232.053.408

 

27.709.815.764

 

115.927.564

 

266.153.751

 

87.394.146

 

28.363.039

 

5.545.960

 

1.917.098.095

 

561.075.440

 

160.020.382

 

36.018.877

 

20.300.537.213

 

125.000.000

 

2.237.102.801

 

232.053.408

 

27.709.815.766

 

100.000.000

 

Total  110.332.395.940

  



g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:  

Colocação Vencimento Título Data-Base 

1º-2-95 

1º-2-95 

1º-2-95 

1º-2-95 

1º-2-95 

15-2-95 

15-2-95 

15-2-95 

15-2-95 

15-2-95 

1º-3-95 

1º-3-95 

1º-3-95 

1º-3-95 

1º-3-95 

2-5-95 

2-5-95 

2-5-95 

2-5-95 

2-5-95 

15-5-95 

15-5-95 

15-5-95 

15-5-95 

15-5-95 

1º-2-96 

1º-5-96 

1º-8-96 

1º-11-96 

1º-2-97 

15-2-96 

15-5-96 

15-8-96 

15-11-96 

15-2-96 

1º-3-96 

1º-6-96 

1º-9-96 

1º-12-96 

1º-3-97 

1º-5-96 

1º-8-96 

1º-11-96 

1º-2-97 

1º-5-97 

15-5-96 

15-8-96 

15-11-96 

15-2-97 

15-5-97 

640365 

640455 

640547 

640639 

640731 

640365 

640455 

640547 

640639 

640731 

640366 

640458 

640550 

640641 

640731 

640365 

640457 

640549 

640641 

640730 

640366 

640458 

640550 

640642 

640731 

1º-2-95 

1º-2-95 

1º-2-95 

1º-2-95 

1º-2-95 

15-2-95 

15-2-95 

15-2-95 

15-2-95 

15-2-95 

1º-3-95 

1º-3-95 

1º-3-95 

1º-3-95 

1º-3-95 

2-5-95 

2-5-95 

2-5-95 

2-5-95 

2-5-95 

15-5-95 

15-5-95 

15-5-95 

15-5-95 

15-5-95 

          1º-6-95 

          1º-6-95 

          1º-6-95 

          1º-6-95 

         1º-6-95 

1º-6-96 

1º-9-96 

1º-12-96 

1º-3-97 

1º-6-97 

640366 

640458 

640549 

640639 

640731 

1º-6-95 

1º-6-95 

1º-6-95 

1º-6-95 

1º-6-95 

 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei nº 4.660, de 7 de fevereiro de 1984, e Decretos nºs 1.658, de 8 de 
novembro de 1985, 1.660, de 8 de novembro de 1985, de 19 de junho de 1989 e 5.173, de 17 de outubro de 
1994. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, contados a partir da data de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 



Senado federal, 14 de dezembro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 15-12-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 77 – DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a emitir, através de 
ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado da 
Bahia - LFTE-BA, destinando-se os recursos ao giro de sua dívida 
mobiliária vencível no primeiro semestre de 1995. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado da Bahia, nos termos da Resolução nº 11, de 1994, do Senado 
Federal, autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia – LFTE-BA, para o giro de 
sua dívida mobiliária vencível no primeiro semestre de 1995. 

Art. 2º – A emissão autorizada será realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definída na data do resgate dos títulos a serem substituídos, mediante aplicação 
da Emenda Constitucional nº 3, deduzida a parcela de 9,60%; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional – LFT, criadas pelo Decreto-Lei 
nº 2.376, de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: três anos; 

e) valor nominal: R$1,00(um real); 

f) características dos títulos a serem substituídos:  

Título Vencimento Quantidade 

551096 

551094 

551094 

15-1-95 

15-2-95 

15-3-95 

10.774.786.956 

28.417.305.205 

22.695.396.584 

 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:  

Colocação Vencimento Título Data-Base 

16-1-95 

15-2-95 

15-3-95 

15-1-98 

15-2-98 

15-3-98 

551095 

551096 

551096 

16-1-95 

15-2-95 

15-3-95 

 

h) forma da colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei nº 4.828, de 17 de fevereiro de 1989 e Lei nº 6.678, de 25 de outubro de 
1994. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, a contar de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 



Senado Federal, 14 de dezembro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 16-2-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 78 – DE 1994 

Autoriza a emissão de Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado do Paraná - LEFE PR, destinadas à rolagem de 99,20% 
(noventa e nove inteiros e vinte centésimos por cento) da dívida 
mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 1995. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Estado do Paraná, nos termos da Resolução nº 11, de 1994, do Senado Federal, 
autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná – LFT-PR, destinados à rolagem de 
99,20% (noventa e nove inteiros e vinte centésimos por cento) de sua dívida mobiliária, vencível no primeiro 
semestre de 1995. 

Art. 2º – A emissão autorizada será realizada sob as seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data do resgate dos títulos a serem substituídos, atualizados nos 
termos do § 6º, do art. 15, da Resolução nº 11, de 1994, deduzida a parcela de 0,20% (vinte centésimos por 
cento); 

b) modalidade: nominativa- transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional – LFT, criadas pelo Decreto-Lei  

nº 2.376, de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: até um mil, oitocentos e vinte e sete dias; 

e) valor nominal: 

– R$1,00 (SELIC); 

– R$1.000,00 (CETIP); 

f) características dos títulos a serem substituídos:  

Título Vencimento  Quantidade 

611825 15-3-95 1.750.000.000

 

61500(*) 15-5-95 436.287.971

 

           Total                                                                                                         2.186.287.971       

(*) encontram-se registrados no SELIC.  

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:  

Colocação Vencimento Título Data-base 

15-3-95 15-3-2000 611827 15-3-95 

15-5-95 15-5-2000 611827(*) 15-5-95 

 

(*)a serem registados CETIP, por se tratarem de títulos emitidos para pagamento de precatórias 
judiciais.  



h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei nº 8.212, de 30 de dezembro de 1985; Decreto nº 9.125, de 22 de 
setembro de 1986; Lei nº 8.914, de 13 de dezembro de 1988; Lei n º 9.058, e 3 de agosto de 1989 Decreto 
nº 5.700, de 13 de setembro de 1989. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, a contar de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 14 de dezembro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 16-12-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 79 – DE 1994 

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a emitir Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro – LFTE-RJ, 
cujos recursos serão destinadas no giro da dívida mobiliária do 
Estado, vencível no primeiro semestre de 1995. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Resolução nº 11, de 1994, do Senado Federal, 
autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro – LFTE-RJ, cujos recursos 
serão destinados ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 1995. 

Art. 2º – A emissão autorizada será realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, atualizados nos 
termos do § 6º do art. 15 da Resolução n º 11, de 1994, deduzida a parcela de 8,88%; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional – LFT, criadas pelo Decreto-Lei 
n º 2.376, de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: de até um mil, oitocentos e vinte e sete dias;  

e) valor nominal: R$1,00 (um real); 

f) características dos títulos a serem substituídos:  

Vencimento Quantidade 

1º-1-95 303.822.455 

1º-2-95 509.197.803 

1º-3-95 926.963.165 

1º-495 671.577.433 

12-5-95 541.190.953 

1º-6-95 506.928.926 

Total 3.459.680.735

  

g) forma de calocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central; 



h) autorização legislativa: Lei nº 1.389, de 28 de novembro de 1988. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, a contar de sua publicação.  

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 14 de dezembro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (seção II), 16-12-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 80 – DE 1994 

Autoriza a celebração do termo de sub-rogação, cessão e 
aditamento ao contrato de compra e venda com financiamento de 
equipamentos e materiais destinados às Unidades Hospitalares 
Brasileiras, firmado em 15 de fevereiro de 1977, entre o então 
Instituto Nacional de Previdência Social – INPS, sucedido pelo 
Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social – 
INAMPS, em extinção, e a empresa alemã Intermed-Export-Import. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a República Federativa do Brasil autorizada a celebrar termo de sub-rogação, cessão e 
aditamento ao contrato de compra e venda com financiamento de equipamentos e materiais destinados às 
Unidades Hospitalares Brasileiras, firmado em 15 de fevereiro de 1977, entre o então Instituto Nacional de 
Previdência Social – INPS, sucedido pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social – 
INAMPS, em extinção, e a empresa alemã Intermed-Export-Import. 

Parágrafo único – O saldo creditício, no valor de US$5.631,171.34 (cinco milhões, seiscentos e trinta 
e um mil, cento e setenta e um dólares e trinta e quatro centavos) passará do Inamps, em extinção, para a 
União, a fim de ser utilizado pelo Ministério da Educação e do Desporto. 

Art. 2º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias, contados da data de sua publicação. 

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

Senado Federal, 14 de dezembro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 16-12-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 81 – DE 1994 

Autoriza o Estado de Pernambuco a oferecer 
contragarantia à operação de crédito externo a ser contratada 
entre a Companhia Energética de Pernambuco – CELPE e o 
Kreditanstalt fur Wiederaufbau – KFW, com o aval da União, no 
valor de R$ 9.396.495,00, equivalente a DM 15.000.000,00, em 1º 
de julho de 1994. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Estado de Pernambuco, nos termos da Resolução nº  11, de 1994, do Senado Federal, 
autorizado a conceder contragarantia à operação de crédito externo a ser contratada entre a Companhia 
Energética de Pernambuco – CELPE e o Kreditanstalt fur Wiederaufbau – KFW, no valor de R$9.396.495,00 
(nove milhões, trezentos e noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais), equivalentes a DM 
15.000.000,00 (quinze milhões de marcos alemães), em 1º de julho de 1994. 



§ 1º – É a União, nos termos da Resolução nº  96, de 1989, do Senado Federal, autorizada a 
conceder garantia à operação referida no caput deste artigo; 

§ 2º – A operação de crédito ora autorizada destina-se ao financiamento parcial do Programa de 
Expansão do Sistema Elétrico de Transmissão e Eletrificação do Estado de Pernambuco. 

Art. 2º – A operação de crédito se realizará sob as seguintes condições: 

a) valor pretendido: R$.396.495,00, equivalente a DM15.000.000,00, em 1º de julho de 1994, sendo: 

I – R$ 8.832.705,30 (oito milhões, oitocentos e trinta e dois mil, setecentos e cinco reais e trinta 
centavos), equivalentes a DM 14.100.000,00 (quatorze milhões e cem mil marcos alemães), a título de 
empréstimo; 

II – R$ 563.789,70 (quinhentos e sessenta e três mil, setecentos e oitenta e nove reais e setenta 
centavos), equivalentes a DM 900.000,00 (novecentos mil marcos alemães), a título de contribuição 
financeira; 

b) juros:  

– parcela I: 65% a.a. fixos, sendo que 45% a.a. em DM será transferido ao KFW e o restante, 2%, 
não remissível ao exterior, será levado a crédito em moeda local, numa conta especial, para o 
financiamento de projeto de importância prioritária dentro da política de desenvolvimento, caducando a 
obrigação de pagamento desta parcela ao KFW; 

– parcela II: 2,0%o a.a. fixos; 

c) commitment fee (parcelas I e II: 0,25% a.a., contados a partir de três meses após a data da 
assinatura do contrato; 

d) juros de mora (sobre o principal e juros – parcelas I e II): 3% a.a. acima da taxa de desconto do 
Deutsche Bancesbank; 

e) despesas gerais: limitadas a 0,1% do valor do financiamento; 

f) contragarantia: a definida no parágrafo único do art. 1º da Lei Estadual nº 10.550, de 8 de janeiro 
de 1991, que autorizou a operação; 

g) garantidor: República Federativa do Brasil; 

h) destinação dos recursos: Programa de Expansão do Sistema Elétrico de Transmissão e 
Eletrificação do Estado de Pernambuco; 

i) condições de pagamento:  

–  do principal: 

– parcela I: em trinta parcelas semestrais, iguais e consecutivas, com prazo de carência de cinco 
anos; 

– parcela II: em quarenta parcelas semestrais, iguais e consecutivas, com prazo de carência de dez 
anos; 

– dos juros (parcelas I e II): semestralmente vencidas, em 30 de junho e 30 de dezembro de cada 
ano, vencendo a primeira parcela juntamente com os juros; 

– das despesas gerais: após a emissão do Certificado de Registro, mediante comprovação, devendo 
ser pagas em reais, exceto aquelas incorridas no exterior, que só possam ser pagas em moeda estrangeira. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 14 de dezembro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 16-12-94 



_______________ 

 

RESOLUÇÃO N. 82 — DE 1994 

 

Autoriza o Estado de Goiás a elevar, tempora-riamente, 

seu endividamento acima do limite previsto pelo art. 4º, II, da 

Resolução nº 11, de 1994, do Senado Federal, bem como a prestar 

garantia ao Banco do Brasil S.A., para emissão de carta de crédito a 

prazo a Bronto Skylift Oy Ab, sediada em Tampere, Finlândia, para 

importação de uma plataforma hidráulica modelo 70-3T2, de 

interesse do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. 

 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º — É o Estado de Goiás autorizado a elevar, temporariamente, seu endividamento acima do 

limite previsto pelo art. 4º, II, da Resolução nº 11, de 1994, do Senado Federal. 

Art. 2º — É o Estado de Goiás autorizado a prestar garantia ao Banco do Brasil S.A., para emissão 

de carta de crédito a prazo à Bronto Skylift Oy Ab, sediada em Tampere, Finlândia, para a importação de 

uma plataforma hidráulica, modelo 70-3T2, de interesse do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, tendo a 

operação de crédito as seguintes características: 

a) valor pretendido: R$2.064.503,40 (dois milhões, sessenta e quatro mil e quinhentos e três reais e 

quarenta centavos), a preços de outubro de 1994; 

b) encargos: 

— externos: sem custos para o importador; 

— internos: comissão de abertura (1% a.t.); 

c) destinação de recursos: importação de plataforma hidráulica, modelo 70-3T2, fabricada pela 

empresa Bronto Skylift Oy Ab, de interesse do Corpo de Bombeiro Militar do Estado; 

d) prazos: trezentos e sessenta dias;. 

e) condições de pagamento: 

— 5% (cinco por cento), pagamento inicial (pago em 2 de setembro de 1994 e não incluído no valor 

da operação); 

— 10% (dez por cento), pagável em 8 de dezembro de 1994; 

— 50% (cinqüenta por cento), pagável em 23 de janeiro de 1995; 

— 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento), pagável em cento e oitenta dias do 

pagamento inicial; 

— 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento), pagável em trezentos e sessenta dias do 

pagamento inicial; 

f) garantia: FPE (Fundo de Participação dos Estados). 

Art. 3º — A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 

setenta dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 4º — Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 14 de dezembro de 1994.— Senador Humberto Lucena, Presidente. 

___________________ 

DCN Seção II), 16-12-94. 



____________________ 

 

RESOLUÇÃO N. 83 — DE 1994 

 

Autoriza a União a contratar operação de crédito externo 

junto ao Kreditanstalt für Wiederaufbau — KFW, no valor 

equivalente a DM13.500.000,00, sendo DM12.000.000,00 a título de 

empréstimos e DM1.500.000,00, como contribuição financeira, 

destinando-se os recursos ao financiamento parcial do Projeto 

Ações Básicas de Saúde no Ceará, a cargo do Ministério da 

Saúde. 

 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º — É a República Federativa do Brasil, nos termos da Resolução nº 96, de 1989, do Senado 

Federal, autorizada a realizar operação de crédito externo junto ao Kreditanstalt für Wiederaufbau — KFW, 

no valor equivalente a DM13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil marcos alemães), sendo 

DM12.000.000,00 (doze milhões de marcos alemães) a título de empréstimo e DM1.500.000,00 (um milhao 

e quinhentos mil marcos alemães), como contribuição financeira. 

Parágrafo único — Os recursos referidos no caput deste artigo, detinham-se ao finan-ciamento 

parcial do Projeto de Ações Básicas de Saúde no Ceará, a cargo do Ministério da Saúde. 

Art. 2º — A operação de crédito externo a que se refere o art. 1º tem as seguintes características: 

a) valor do financiamento: DM12.000.000,00; 

b) contribuição financeira: DM1.500.000,00, não reembolsáveis nos termos contratuais; 

c) comissão de compromisso: 0,25% a.a. (vinte e cinco centésimos por cento ao ano), calculada para 

um período que começa três meses após a assinatura do contrato e termina no dia em que os 

desembolsos forem debitados, sendo exigível semestralmente, a 30 de junho e 31 de dezembro; 

d) amortização: trinta prestações semestrais, sucessivas, todas no valor de DM400.000,00 

(quatrocentos mil marcos alemães), a primeira prestação vencendo em 30 de junho de 2000 e a última em 

30 de dezembro de 2014; 

e) juros: 4,5% a.a. (quatro e meio por cento ao ano), exigíveis semestralmente, a 30 de junho e 31 de 

dezembro. 

Art. 3º — A celebração do contrato de que trata esta resolução deverá ser precedida de 

manifestação escrita do Kreditanstalt für Wiederaufbau - KFW, quanto ao cumprimento, por parte do 

Ministéno da Saúde, das condicionantes previstas nos arts. 2º e 7º do Contrato de Empréstimo, de 

Contribuição Financeira e de Execução do Projeto. 

Art. 4º — A contratação da operação de crédito externo a que se refere o art. 1º deverá efetivar-se 

no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias, contados da data da publicação desta resolução. 

Art. 5º — Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 16 de dezembro de 1994. — Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_______________ 

DCN (Seção II), 16-12-94. 



_________________ 

RESOLUÇÃO N. 84 – DE 1994 

Altera a estrutura da Subsecretaria de Divulgação, e dá 
outras providências. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – O art. 39 do Regulamento Administrativo do Senado Federal passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

"Art. 39 – À Subsecretaria de Divulgação compete estudar, coordenar, orientar, controlar e dirigir a 
execução das tarefas relativas à divulgação das atividades do Senado Federal, assistindo, em assuntos de 
sua competência, a Comissão Diretora, as Comissões Técnicas e os Senadores. 

Parágrafo único – São órgãos da Subsecretaria de Divulgação: 

I – Gabinete; 

II – Serviço de Imprensa; 

III – Serviço de Radiodifusão; e 

IV – Serviço de Televisão." 

Art. 2º – Ao gabinete da Subsecretaria de Divulgação compete providenciar o expediente e as 
audiências do titular, executar as tarefas de suporte administrativo relativas à competência do órgão e 
assistir o seu titular no desempenho de suas atribuições. 

Art. 3º – Ao Serviço de Imprensa compete providenciar a cobertura e elaboração de boletins 
noticiosos diários, para fins de divulgação em jornais, revistas, correios eletrônicos e órgãos afins de 
imprensa, sobre eventos ocorridos no âmbito do Senado Federal, nominadamente no Plenário, nas 
comissões permanentes e temporárias, nos Gabinetes do Presidente e do Primeiro-Secretário e no 
atendimento a toda atividade senatorial que promova a instituição e o Poder Legislativo, bem como 
promover pesquisa voltada para identificar em jornais, e colecionar, o noticiário produzido pela Sub- 
secretaria. 

§ 1º – São órgãos do Serviço de Imprensa:  

I – Seção de Redação; e 

II – Seção de Informática e de Transmissão. 

§ 2º – À Seção de Redação compete acompanhar e elaborar o noticiário sobre discursos, projetos, 
debates, discussões e votações no plenário e nas comissões permanentes e temporárias, as atividades da 
Presidência, da Comissão Diretora e Senadores, bem como fazer o levantamento e compilação da agenda 
do dia seguinte dos diversos setores da Casa e manter atualizado um arquivo das matérias produzidas pela 
Subsecretaria. 

§ 3º – À Seção de Informática e Transmissão compete alimentar o banco de dados do Prodasen com 
o material produzido pela Subsecretaria, notadamente os boletins para imprensa e A Voz do Brasil, realizar 
consultas nos terminais sobre projetos e outras matérias, para subsidiar o trabalho da Subsecretaria, bem 
como realizar a transmissão, por meio de fac simile e/ou telex, do material noticioso praduzido pela Sub- 
secretaria para jornais, revistas e emissoras de rádio e televisão, e ainda para a Representação do Senado 
Federal no Rio de Janeiro. 

Art. 4º – Ao Serviço de Radiodifusão compete providenciar a cobertura de todos os trabalhos do 
Senado Federal, para elaboração de noticiário radiofônico. 

§ 1º – São órgãos do Serviço de Radiodifusão: 

I – Seção de A Voz do Brasil; e 

II – Seção de Rádio. 

§ 2º – À Seção de Rádio compete elaborar noticiários a serem fornecidos às emissoras de 
radiodifusão, bem como boletins para divulgação pelo sistema de som interno do Senado Federal 



Art. 5º – Ao Serviço de Televisão compete produzir gravações em vídeo ou transmissões ao vivo, 
especialmente das atividades do Plenário, das Comissões permanentes e temporárias, além da cobertura 
diária do gabinete do Presidente e do Primeiro-Secretário para distribuição às emissoras de televisão ou 
exibição na rede interna montada a partir do Projeto VIP de televisão, sob a forma de um telejornal diário. 

§ 1º São órgãos do Serviço de Televisão: 

I – Seção de Produção e Reportagem; e 

II – Seção de Edição e Arquivo. 

§ 2º- À Seção de Produção e Reportagem compete planejar e realizar gravações e transmissões das 
atividades de Plenário e das Comissões e indicar as matérias que devem ser oferecidas às emissoras de 
televisão e as que devem ser guardadas em arquivo para a memória do Senado. 

§ 3º – À Seção de Edição e Arquivo compete realizar a finalização e edição do material gravado, 
efetuar as gravações em estúdio e manter arquivo geral das imagens em vídeo do Senado. 

Art. 6º – São privativas dos servidores da Categoria Funcional de Analista Legislativo – Área de 
Comunicação Social, Contatos e Eventos, inclusive durante o estágio probatório, as Funções 
Comissionadas de Assistente Técnico previstas no Anexo desta resolução, Chefe do Serviço de Imprensa, 
Chefe do Serviço de Televisão, Chefe da Seção de Redação, Chefe da Seção de Produção e Reportagem, 
Chefe da Seção de Edição e Arquivo, Chefe da Seção de A Voz do Brasil, Chefe da Seção de Rádio e, 
ainda, as de Assistente de Divulgação. 

Art. 7º – Ao Assistente de Divulgação compete, além de assistir a Chefia imediata na realização das 
tarefas a ela atribuídas, elaborar planos de trabalho, manter contatos internos e externos e acompanhar nos 
veículos de comunicação a publicação de noticiário produzido pela Subsecretaria. 

Art. 8º – Ao Auxiliar de Divulgação compete a realização de atividades de apoio ao Serviço ou Seção, 
como operar sistema de informática, providenciar remessa de material e desempenhar tarefas correlatas. 

Art. 9º – A Tabela de distribuição das funções comissionadas da Subsecretaria de Divulgação, 
Códigos 7.1.00 do Anexo II do Regulamento Administrativo do Senado Federal, passa a vigorar na forma do 
Anexo desta resolução. 

Art. 10 – Fica a Subsecretaria de Administração de Pessoal autorizada a republicar o Regulamento 
Administrativo com as alterações decorrentes desta resolução. 

Art. 11 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 16 de dezembro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

ANEXO 

Nº de Funções Denominação Símbolo 

3 Chefe de Serviço FC – 07 

2 Assistente Técnico FC - 06 

6 Chefe de Gabinete FC - 05 

2 Secretário de Gabinete FC - 05 

30 Assistente de Divulgação FC - 04 

7 Assistente de Pesquisa            FC - 04 

5 Auxiliar de Divulgação FC - 03 

 

_________________ 

DCN (Seção II), 16-12-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 85 – DE 1994 



Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a emitir, 
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do 
Município de São Paulo – LFTM-SP, cujos recursos serão 
destinados à liquidação de precatórios judiciais pendentes, de 
responsabilidade daquele Município. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São Paulo, nos termos da Resolução nº 11, de 1994, do Senado 
Federal, autorizada a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo – LFTM-SP, 
destinados à liquidação de precatórios judiciais pendentes, de responsabilidade daquele Município. 

Art. 2º – A emissão ora autorizada será realizada nas seguintes condições: 

a) denominação: Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo –LFTN-SP; 

b) modalidade: nominativa- transferível; 

d) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional – LFT; criadas pelo Decreto-Lei 
nº 2.376, de 25 de novembro de 1987; 

e) prazo: até cinco anos; 

f) valor nominal: R$ 1.000.00 (CETIP); (*) 

______________ 

(*) em decorrência desse valor de P.U., as quantidades serão divididas por 1.000 (mil), de forma a 
adequar o valor financeiro da colocação.  

g) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central; 

h) autorização legislativa: Decreto nº 27,630, de 26 de janeiro de 1989; 

i) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos por bancas comerciais:  

Data-base Data da Colocação Vencimento Quantidade Tipo 

1º-7-94 15-12-94 1º-7-99 106.490.548 695000 

1º-7-94 15-1-95 1º-7-99 62.500.000 695000 

1º-7-94 15-2-95 1º-7-99 62.500.000 695000 

1º-7-94 15-3-95 1º-7-99 62.500.000 695000 

1º-7-94 15-4-95 1º-7-99 62.5000.000 695000 

1º-12-94 15-5-95 1º-7-99 23.921.960 695000 

1º-12-94 15-5-95 1º-12-99 38.578.040 695000 

1º-12-94 15-6-95 1º-12-99 62.500.000 695000 

1º-12-94 15-7-95 1º-12-99 62.500.000 695000 

1º-12-94 15-8-95 1º--12-99 62.500.000 695000 

Total   606.490.548  

 

Art. 3º A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentas e 
setenta dias, a contar de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 16 de dezembro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 



DCN (seção II). 16-12-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 86 – DE 1994 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo com a Alenia Elsag Sistemi Navali 
S.P.A. (AESN), no valor equivalente a até US$ 160,217,18.00. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a República Federativa do Brasil, nos termos da Resolução nº 96, de 1989, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito externo com a Alenia Elsag Sistemi Navali S.P.A. 
(AESN), no valor equivalente a até US$ 160,217,818.00 (cento e sessenta milhões, duzentos e dezessete 
mil, oitocentos e dezoito dólares norte-americanos). 

Art. 2º – A operação de crédito autorizada será realizada nas seguintes condições:  

a) valor: equivalente a até US$ 160,217,818.00; 

b) down payment: 

– valor: US$ 53,446,704.00 (cinqüenta e três milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, setecentos 
e quatro dólares norte-americanos), sendo US$ 48,065,345.00 (quarenta e oito milhões, sessenta e cinco 
mil, trezentos e quarenta e cinco dólares norte-americanos) de principal e US$ 5,381,359.00 (cinco milhões, 
trezentos e oitenta e um mil, trezentos e cinqüenta e nove dólares norte-americanos), de juros acumulados; 

– juros: equivalentes a 1,1494 vezes a taxa CIRR (Comercial Interest Reference Rate), em vigor na 
data da assinatura, até 14 de novembro de 1994, prevista em 8.838%. 

– carência: seis meses a partir da eficácia contratual; 

– vencimento: da primeira nota promissória será seis meses da entrada em eficácia do Contrato e as 
três restantes, a cada seis meses do vencimento da primeira; 

c) do principal: 

– valor global: US$ 134,169,352.00 (cento e trinta e quatro milhões, cento e sessenta e nove mil, 
trezentos e cinqüenta e dois dólares norte-americanos), sendo US$ 112,152,473.00 (cento e doze milhões, 
cento e cinqüenta e dois mil, quatrocentos e setenta e três dólares norte-americanos) de principal e US$ 
22,016,879.00 (vinte e dois milhões, dezesseis mil, oitocentos e setenta e nove dólares norte-americanos), 
de juros acumulados; 

– equivalente à taxa CIRR em vigor na data da assinatura, até 14 de novembro de 1994, estimada em 
7,69% ; 

– carência: trinta e nove meses a partir da eficácia contratual; 

– quantidade de notas promissórias emitidas: quarenta e quatro; 

– vencimento; 

– primeiro lote: dez notas promissórias, vencendo a primeira trinta e nove meses da data da eficácia 
contratual e as demais, sucessivamente, a cada seis meses; 

– segundo lote: dez notas promissórias, vencendo a primeira a quarenta e cinco meses da data da 
eficácia contratual e as demais, sucessivamente a cada seis meses; 

– terceiro lote: nove notas promissórias, vencendo a primeira cinqüenta e um meses da data da 
eficácia contratual e as demais, sucessivamente, a cada seis meses; 

– quarto lote: oito notas promissórias, vencendo a primeira cinqüenta e sete meses da data da 
eficácia contratual e as demais, sucessivamente, a cada seis meses; 

– quinto lote: sete notas promissórias, vencendo a primeira sessenta e três meses da data da eficácia 
contratual e as demais, sucessivamente, a cada seis meses. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias, contados da data de sua publicação. 



Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 19 de dezembro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 20-12-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 87 – DE 1994 

Autoriza a União a executar programa de operação de 
crédito externo, mediante a emissão e a colocação de títulos de 
responsabilidade do Tesouro Nacional no exterior, no valor 
equivalente a até US$ 2,000,000,000.00, destinando-se os 
recursos à substituição da dívida mobiliária interna por dívida 
externa a menores custos e maiores prazos. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a União nos termos da Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal, autorizada a 
executar programa de operação de crédito externo, mediante a emissão e a colocação de títulos de 
responsabilidade do Tesouro Nacional no exterior, no valor equivalente a até US$ 2,000,000,000.00 (dois 
bilhões de dólares norte- americanos), destinando-se os recursos à substituição da dívida mobiliária interna 
por dívida externa a menores custos e maiores prazos. 

Art. 2º – O programa de operação de crédito externo a que se refere o artigo anterior tem as 
seguintes características: 

a) montante da emissão e colocação dos títulos: até US$ 2,000,000,000.00 ou seu equivalente em 
outras moedas, colocadas de uma só vez ou, parceladamente, em tranches diversas: 

b) modalidades dos títulos: os títulos serão emitidos na forma nominativa e ou ao portador, e listados 
na Bolsa de Valores de Luxemburgo e outras que venham a ser consideradas convenientes para a sua 
comercialização; 

c) forma de colocação: mediante oferta internacional, liderada por um agente a ser contratado pelo 
Brasil, podendo os títulos ser colocados a par, com ágio ou deságio, conforme as condições do mercado no 
momento da colocação; 

d) prazo: até cinco anos, podendo cada tranche ter vencimento único de principal ao final do período. 
bullet, ou ser amortizável em parcelas semestrais durante o período de vigência do título; 

e) juros: pagáveis semestralmente, devendo as taxas de cada tranche ser definidas no momento da 
emissão, de acordo com as usuais praticadas pelo mercado de títulos da mesma natureza; 

f) destinação das recursos: substituição da dívida mobiliária interna por dívida externa a menores 
custos e maiores prazos. 

Art. 3º – O Ministro de Estado da Fazenda encaminhará, semestralmente, ao Senado Federal, 
relatório da execução do programa de emissão e colocação dos títulos de responsabilidade do Tesouro 
Nacional no exterior, objeto desta resolução, contendo demonstrativos estatísticos referentes aos montantes 
efetivamente emitidos e colocados, com discriminação das colocações ao par, com ágio ou deságio, e das 
taxas de juros e prazos efetivamente praticadas e informando quanto aos resultados obtidos com os 
procedimentos direcionados à substituição da dívida mobiliária interna por dívida externa. 

Art. 4º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 5º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 19 de dezembro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 21-12-94. 

_________________ 



RESOLUÇÃO N. 88 – DE 1994 

Altera o Regulamento Administrativo, modificando a 
estrutura da Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro, 
e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro passa a ter a seguinte estrutura 
básica: 

I – Gabinete; 

II – Serviço de Apoio Administrativo; 

III - Serviço de Atendimento; e 

IV – Serviço de Apoio Operacional. 

Art. 2º – À Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro compete a execução de atividades 
de interesse dos gabinetes parlamentares e das demais unidades administrativas do Senado Federal junto 
aos órgãos federais localizados na cidade e no Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 3º – Ao Gabinete compete providenciar sobre o expediente, as audiências e a representação do 
titular do órgão e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 4º – Ao Servidor de Apoio Administrativo compete orientar, coordenar, supervisionar e controlar a 
execução das atividades da Representação relativas e pessoal, orçamento, finanças, patrimônio e 
secretariado. 

Parágrafo único – São órgãos do Serviço de Apoio Administrativo:  

I – Seção de Administração; 

II – Seção de Secretariado. 

Art. 5º – À Seção de Administração compete receber, controlar e distribuir o material e o expediente 
da Representação; executar os trabalhos mecanográficos; proceder ao controle do pessoal lotado na 
Representação; monitorar os contratos de prestação de serviços no âmbito da Representação; proceder ao 
controle dos bens em uso ou que se encontrem sob a responsabilidade da Representação; atentar às 
solicitações de caráter administrativo dos órgãos do Senado Federal; e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 6º – À Seção de Secretariado compete providenciar sobre o expediente, as audiências e a 
representação dos Senadores que, no exercício das funções do mandato, se deslocam para a cidade do 
Rio de Janeiro; secretariar os Diretores e outros servidores do Senado, quando em missão oficial na 
Representação; e executar tarefas correlatas. 

Art. 7º – Ao Serviço de Atendimento compete orientar coordenar, supervisionar e controlar a 
execução das atividades vinculadas a recepção, acompanhamento externo, pesquisas, divulgação e 
informações. 

Parágrafo único – São órgãos do Serviço de Atendimento: 

I – Seção de Recepção e Acompanhamento Externo; 

II – Seção de Pesquisas e Informações. 

Art. 8º – À Seção Recepção e Acompanhamento Externo compete receber, orientar e encaminhar 
visitantes; fornecer aos órgãos públicos e ao público em geral informações sobre matérias em tramitação no 
Senado Federal e no Congresso Nacional; acompanhar processos, requisições e documentos de interesse 
do Senado Federal e entidades públicas ou privadas localizadas na cidade e no Estado do Rio de Janeiro; e 
executar outras tarefas correlatas. 

Art. 9º – À Seção de Pesquisas e Informações encaminhar aos órgãos de comunicação matérias 
noticiosas de interesse do Senado Federal e dos Senadores, prestar assistência jornalística aos Senadores 
na Representação; coletar o material publicado na imprensa, por meio de recortes dos jornais; e executar 
outras tarefas correlatas. 



Art. 10 – Ao Serviço de Apoio Operacional compete orientar, coordenar, supervisionar e controlar a 
execução das atividades de portaria e segurança, de transporte da Representação e dos trabalhos 
referentes ao embarque e desembarque de autoridades do Senado Federal na cidade do Rio de Janeiro. 

Parágrafo único – São órgãos do Serviço de Apoio Operacional: 

I – Seção de Portaria e Segurança; 

II – Seção de Transportes; 

III – Seção de Apoio Aeroportuário. 

Art. 11 – À Seção de Portaria e Segurança compete executar os serviços de portaria; receber e 
distribuir a correspondência e os periódicos; promover a conservação e limpeza das dependências, móveis 
e objetos; policiar, permanentemente, as áreas adjacentes ao prédio da Representação e suas 
dependências internas, controlar e fiscalizar o ingresso de pessoas estranhas, a entrada e saída de objetos 
e o estacionamento de veículos e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 12 – À Seção de Transportes compete controlar e executar as atividades de transporte e as 
relativas à guarda e manutenção dos veículos de responsabilidade da Representação; elaborar e controlar 
as escalas do pessoal de serviço; e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 13 – À Seção de Apoio Aeroportuário compete executar trabalhos de assistência às autoridades 
do Senado Federal, quando do embarque ou desembarque nos aeroportos da cidade do Rio de Janeiro; 
providenciar a liberação de bagagens e encomendas nos terminais de carga e junto aos órgãos 
alfandegários, quando se tratar de vôos internacionais; elaborar e controlar as escalas do pessoal de 
serviço; e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 14 – A Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro passa a contar com as funções 
comissionadas relacionadas no Anexo a esta resolução. 

Art. 15 – Ao Auxiliar de Apoio Administrativo incumbe executar as tarefas de apoio administrativo 
vinculadas às atividades do seu respectivo órgão de lotação. 

Art. 16 – São criadas na Secretaria- Geral da Mesa, cinco funções comissionadas de Adjunto de 
Plenário (FC-03) e quinze funções comissionadas de Auxiliar de Plenário (FC-02). 

Parágrafo único – São extintas na Secretaria-Geral da Mesa, onze funções comissionadas de 
Assistente de Plenário (FC-01). 

Art. 17 – É acrescido o Regulamento Administrativo do Senado Federal (Resolução nº 58, de 1972, e 
alterações posteriores) de um artigo 321-A, com o seguinte teor. 

"Art. 321A – Ao Adjunto de Plenário incumbe atividade de nível médio envolvendo coordenação e 
orientação, de ajuda à chefia do serviço de apoio de plenário e ao Auxiliar de Plenário incumbe atividade  
nível médio, envolvendo coordenação e orientação de auxílio às atividades de apoio a plenários." 

Art. 18 – A Subsecretaria de Administração de Pessoal republicará o Regulamento Administrativo do 
Senado Federal, a fim de compatibilizá-lo com o disposto nesta resolução. 

Art. 19 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 20 – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 21 de dezembro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

ANEXO 

FUNÇÕES COMISSIONADAS DA REPRESENTAÇÃO DO SENADO FEDERAL NO RIO DE 
JANEIRO  

Quantidade Denominação Símbolo 

01 Diretor FC – 08 

03 Chefe de Serviço FC – 07 



03 Assistente Técnico            FC – 06 

07 Chefe de Seção FC – 05 

01 Secretário de Representação FC – 05 

10 Auxiliar de Apoio Administrativo FC – 03 

 
_________________ 

RESOLUÇÃO N. 89 – DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a emitir, 
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado do Espírito Santo – LFTE-ES, cujos recursos serão 
destinados ao giro de 72,10% de sua dívida mobiliária, vencível 
no primeiro semestre de 1995. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Espírito Santo, nos termos da Resolução nº 11, de 1994, do 
Senado Federal, autorizado a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado 
do Espírito Santo – LFFE-ES, cujos recursos serão destinados ao giro de 72,10% de sua dívida mobiliária, 
vencível no primeiro semestre de 1995. 

Art. 2º – A emissão autorizada no art. 1º será realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de reajuste dos títulos a serem substituídos, mediante aplicação 
da Emenda Constitucional nº 3, deduzida a parcela de 27,90%; 

b) modalidade: nominativa- transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro – LFT, criadas pelo Decreto-Lei n- 2.376, 
de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: de até vinte e quatro meses; 

e) valor nominal: R$1,00 (um real); 

f) características dos títulos a serem substituídos:  

Título Vencimento Quantidade 

670730 15-1-95 130.564.851.465 

 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:  

Colocação Vencimento Título Data-Base 

16-1-95 15-1-96 770730 16-1-95 

 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei nº 4.216, de 27 de janeiro de 1989. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, a contar de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 



Senado Federal, 22 de dezembro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 23-12-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 90 – DE 1994 

Dispõe sobre a estrutura básica da Subsecretaria de 
Administração de Pessoal, e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – A Subsecretaria de Administração de Pessoal passa a ter a seguinte estrutura básica: 

I – Gabinete; 

II – Seção de Apoio Administrativo: 

III – Serviço de Apoio Técnico; 

IV – Serviço de Administração de Cargos e Funções; 

V – Serviço de Aposentadorias e Pensões; 

VI – Serviço de Pagamento de Pessoal; 

VII – Serviço de Documentação e Arquivo; 

VIII – Serviço de Direitos e Deveres. 

Art. 2º – À Subsecretaria de Administração Pessoal compete coordenar, orientar, controlar e executar 
a política de pessoal adotada para o Senado Federal. 

Art. 3º – Ao Gabinete compete providenciar sobre o expediente, as audiências e a representação do 
titular e executar outras atividades correlatas. 

Art. 4º – À Seção de Apoio Administrativo compete receber, controlar e distribuir o material e o 
expediente da Subsecretaria: executar as tarefas de suporte administrativo vinculadas à competência do 
órgão; proceder ao controle interno do pessoal; e executar outras atividades correlatas. 

Art. 5º – Ao Serviço de Apoio Técnico compete prestar assessoramento técnico à Subsecretaria de 
Administração de Pessoal; coordenar as atividades de acompanhamento e atualização da legislação 
referente a pessoal, e as de divulgação de  

atos e fatos relacionados com a Administração de Pessoal; e executar outras atividades correlatas. 

Parágrafo único – São órgãos do Serviço de Apoio Técnico;  

I – Seção de Divulgação; 

II – Seção de Legislação e Jurisprudência. 

Art. 6º – À Seção de Divulgação compete editar o Boletim Administrativo do Pessoal; preparar e 
encaminhar à publicação, nos órgãos de divulgação, as matérias relativas a pessoal; e executar outras 
atividades correlatas. 

Art. 7º – À Seção de Legislação e Jurisprudência compete acompanhar, selecionar, coletar, 
consolidar e manter em arquivo atualizado as normas administrativas; pesquisar a legislação e normas de 
interesse da Subsecretária de Administração de Pessoal; e executar outras atividades correlatas. 

Art. 8º – Ao serviço de Administração de Cargos e Funções compete promover estudos visando 
adequar a estrutura de cargos e funções às necessidades institucionais do Senado Federal; coordenar as 
atividades de admissão. movimentação, desligamento e progressão funcional do servidor; e executar outras 
atividades correlatas. 

Parágrafo único – São órgãos do Serviço de Administração de Cargos e Funções: 

I – Seção de Controle de Cargos e Funções; 



II – Seção de Admissão e Controle de Lotação. 

Art. 9º – À Seção de Controle de Cargos e Funções compete administrar o Quadro de Pessoal e 
manter atualizado o Plano de Carreiras; promover a avaliação de desempenho dos servidores; e executar 
outras atividades correlatas. 

Art. 10 – À Seção de Admissão e Controle de Lotação compete executar as atividades de admissão e 
desligamento, cadastramento e movimentação de pessoal; promover a avaliação de áreas perigosas e 
insalubres; e executar outras atividades correlatas. 

Art. 11 – Ao Serviço de Aposentadorias e pensões compete coordenar as atividades de concessão, 
atualização e revisão de aposentadorias e pensões; coordenar as atividades de manutenção do cadastro de 
aposentados e pensionistas; e executar outras atividades correlatas. 

Parágrafo único – São órgãos do Serviço de Aposentadorias e Pensões:  

I – Seção de Concessão de Aposentadorias e Pensões; 

B – Seção de Manutenção de Aposentadorias e Pensões. 

Art. 12 – À Seção de Concessão de Aposentadorias e Pensões compete preparar os processos de 
aposentadorias e pensões; calcular proventos e pensões; instruir os processos de revisão de 
aposentadorias; apostilar; executar outras tarefas correlatas. 

Art. 13 – À Seção de Manutenção de Aposentadorias e Pensões compete manter atualizado o 
cadastro de aposentados e pensionistas; elaborar mapa de tempo de serviço e efetuar as averbações pós-
aposentadoria; subsidiar a instrução dos processos de aposentadoria, de revisão e de pensão; e executar 
outras atividades correlatas. 

Art. 14 – Ao Serviço de Pagamento de Pessoal compete coordenar as atividades de elaboração das 
folhas de pagamento de pessoal ativo, aposentado e pensionistas; projetar as despesas decorrentes das 
folhas de pagamento para fins orçamentários; verificar a disponibilidade orçamentária e financeira para 
efetivação de pagamentos; e executar outras tarefas correlatas. 

Parágrafo único – São órgãos do Serviço de Pagamento de Pessoal:  

I – Seção de Pagamento de Pessoal Avivo; 

II – Seção de Pagamento de Aposentados e Pensionistas. 

Art. 15 – À Seção de Pagamento de Pessoal Ativo compete elaborar a folha de pagamento do 
pessoal ativo; manter atualizadas as tabelas de vencimentos e descontos; expedir declaração de 
rendimentos; atualizar o Sistema de Processamento de Pagamento de Pessoal Ativo; cadastrar e controlar 
as pensões judiciais e consignatários; e executar outras atividades correlatas. 

Art. 16 – À Seção de Pagamento de Aposentados e Pensionistas compete elaborar a folha de 
pagamento do pessoal aposentado e pensionistas; manter atualizadas as tabelas de vencimentos e 
descontos; expedir declaração de rendimentos; atualizar o Sistema de Processamento de Pagamento de 
Pessoal Aposentado e Pensionista; cadastrar e controlar as pensões judiciais e consignatários; e executar 
outras atividades correlatas. 

Art. 17 – Ao Serviço de Documentação e Arquivo compete gerência o Sistema de Processamento de 
Dados que dá suporte ao Cadastro Funcional; controlar o acesso à informação no Cadastro Funcional; 
coordenar as atividades de supervisão, organização e guarda de documentos funcionais; coordenar as 
atividades de manutenção e atualização de informações no Cadastro Funcional; orientar e supervisionar a 
eliminação periódica de documentos do arquivo; e executar outras atividades correlatas. 

Parágrafo único – São órgãos do Serviço de Documentação e Arquivo:  

I – Seção de Arquivo de Documentos; 

II – Seção de Controle e Manutenção de Registros Cadastrais. 

Art. 18 – À Seção de Arquivo de Documentos compete organizar e arquivar documentos nas pastas 
funcionais; estabelecer critérios para manutenção de documentos em arquivo temporário e arquivo morto; 
efetuar o registro de arquivamento e desarquivamento de documentos; providenciar a averbação de tempo 
de serviço; expedir declarações e certidões relativos aos dados cadastrais; e executar outras atividades 
correlatas. 



Art. 19 – À Seção de Controle e Manutenção de Registros Cadastrais compete conferir os registros 
dos dados cadastrais e curriculares realizadas pelos órgãos pertinentes, promovendo a correção de 
eventuais falhas; manter atualizados os códigos das tabelas do Histórico Funcional; sugerir alterações no 
Sistema de Cadastro Funcional; e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 20 – Ao Serviço de Direitos e Deveres compete coordenar as atividades de controle de 
freqüência do pessoal; gerir as programas de benefícios sociais; propor a implantação de novos benefícios; 
promover a atualização da legislação relativa aos benefícios sociais; supervisionar a prestação de contas 
relativas aos beneficias; e executar outras atividades correlatas. 

Parágrafo único – São órgãos do Serviço de Direitos e Deveres: 

 I – Seção de Controle de Frequência; 

II – Seção de Benefícios Sociais. 

Art. 21 – À Seção de Controle de Freqüência compete manter o controle de freqüência do pessoal; 
propor a abertura de processo de abandono de cargo ou emprego de acordo com a legislação em vigor; 
instruir os processos relativos a licenças e afastamentos legais, efetuando os registros pertinentes; informar 
ao Serviço de Pagamento de Pessoal sobre os descontos a serem efetuados. decorrentes da ausência do 
pessoal; registrar as alterações funcionais nas carteiras de trabalho; quando for o caso; e executar outras 
tarefas correlatas. 

Art. 22 – À Seção de Benefícios Sociais compete controlar a concessão de benefícios sociais, 
mantendo atualizados os valores; prestar contas dos benefícios concedidos; registrar dependentes para fins 
de Imposto de Renda, salário-família e assistência médica, instruir os processos para pagamento do auxílio 
natalidade e auxilio funeral; informar ao Serviço de Pagamento de Pessoal sobre os descontos de 
participação do servidor relativos aos benefícios concedidos; e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 23 – À Subsecretária de Administração de Pessoal passa a contar com as funções 
comissionadas relacionadas no Anexo desta resolução. 

Art. 24 – Ao Assistente Técnico de Pessoal incumbe o assessoramento técnico nos assuntos 
administrativos da competência do seu órgão de lotação, e desempenhar outras atividades correlatas. 

Art. 25 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 26 – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 23 de dezembro de 1994. – Senador Humberto Lucena,  

ANEXO – FUNÇÕES COMISSIONADAS  

(Art. 23 da Resolução nº. de 1994 

Quantidade Denominação  Símbolo 

01 

06 

13 

13 

02 

25 

03 

Diretor de Subsecretária 

Chefe de Serviço 

Assistente Técnico de Pessoal 

Chefe de Seção 

Secretário de Gabinete 

Assistente de Controle de Informação 

Contínuo 

FC–08 

FC–07 

FC–06 

FC–05 

FC–05 

FC–04 

FC–01 

 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 91 – DE 1994 



Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar com 
o Banco do Brasil S.A, Agência Grand Cayman, operação de 
crédito externo, no valor equivalente a U$91,025,000.00, destinada 
ao financiamento parcial do Projeto do Sistema de Vigilância da 
Amazônia – SIVAM. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º – É a República Federativa do Brasil autorizada, nos termos da Resolução nº 96, de 1989, do 
Senado Federal, a contratar com o Banco do Brasil S.A., Agência Grand Cayman, operação de crédito 
externo no valor equivalente a US$91,025,000.00 (noventa e um milhões, vinte e cinco mil dólares norte-
americanos). 

Parágrafo único – A operação de crédito externo autorizada neste artigo destina-se a repasse de 
recursos obtidos por meio de garantia da Export Kreditnamnden – EKN, agência oficial sueca, destinados 
ao financiamento parcial do Projeto do Sistema de Vigilância da Amazônia – SIVAM. 

Art. 2º – A operação de crédito autorizada se realizará sob as seguintes condições: 

a) valor: US$91,025,000.00; 

b) tranches: 

I - US$85,000,000.00 (oitenta e cinco milhões de dó1ares norte-americanos), para financiamento de 
85% do custo de aquisição dos bens e serviços de origem sueca a serem fornecidos pela "Ericsson Radar 
Eletronics AB", 

II – US$6,025,000.00 (seis milhões, vinte e cinco mil doares norte-americanos), para financiamento 
da respectiva comissão de risco; 

c) finalidade: financiamento para aquisição de bens e serviços para execução do Projeto do Sistema 
de Vigilância da Amazônia- SIVAM; 

d) juros: 8,36% a.a, acrescidos de margem de 15% a.a., para o Banco do Brasil, vencendo-se a 
primeira parcela seis meses após o primeiro desembolso; 

e) prazo de utilização: de 1º de março de 1995 a 31 de dezembro de 1999; 

f) amortização: vinte parcelas semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira três anos e 
meio após a vigência do contrato; 

g) juros de mora: 1% a.a., acima da taxa de juros contratuais sobre os montantes em atraso; 

h) comissão de compromisso: 0,25% a.a., sobre o saldo não desembolsado, pagáveis 
semestralmente a partir de 30 de junho de 1995; 

i) prêmio do seguro EKN: 7,085% sobre o montante de cada desembolso; 

j) comissão de gerenciamento: 0,10% flat sobre o valor total do crédito, pagável no dia da assinatura 
do contrato. 

Art. 3º – Os contratos de financiamento do Projeto Sivam somente poderão ser assinados após a 
formalização do competente contrato do Sivam e o Consórcio constituído pelas Empresas ESCA S.A., 
(empresa integradora brasileira) e a Raytheon Company (empresa fornecedora estrangeira). 

Art. 4º – Os contratos de financiamento do Projeto Sivam, no valor global de US$1,395,100,000.00 
(um bilhão, trezentos e noventa e cinco milhões e cem mil dólares norte-americanos), a que se referem as 
Mensagens nº s 353, 354, 355, 356 e 357, todas de 1994 (Mensagens Presidenciais nº 1.026, 1.027, 1.028, 
1.029 e 1.030, de 18 de novembro de 1994, na origem), deverão garantir, quando assinados: 

I – à empresa integradora brasileira – ESCA S.A., o valor de US$250,100,000.00 (duzentos e 
cinquenta milhões e cem mil dó1ares norte-americanos), sendo US$111,330,000.00 (cento e onze milhões, 
trezentos e trinta mil dólares norte-americanos), com contrato vinculado; US$80,000,000.00 (oitenta milhões 
de dólares norte-americanos), inseridos no Contrato Vinculado à Raytheon Company e US$58,770,000.00 
(cinqúenta e oito milhões, setecentos e setenta mil dólares norte-americanos), referentes a equipamentos 
complementares e gerenciamento do Projeto Sivam; 

II – à Raytheon Company e suas subcontratadas, o valor de US$1,115,000,000.00 (um bilhão e cento 
e quinze milhões de dólares norte-americanos), estando inseridos neste valor os US$80,000,000.00 (oitenta 
milhões de dólares norte-americanos), destinados à empresa integradora brasileira – ESCA S.A.; 



III – às obras civis, o valor de US$110,000,000.00 (cento e dez milhões de dó1ares norte-
americanos). 

Art. 5º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias, contados da data de sua publicação. 

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

Senado Federal, 27 de dezembro de 1994. – Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 28-12-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 92 – DE 1994 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a contratar 
operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, com o aval da União, no valor de 
US$302,000,000.00, equivalentes a RS$283.880.000,00 em 29 de 
julho de 1994. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São Paulo, nos termos da Resolução nº 11, de 1994, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, no valor de US$302,000,000.00 (trezentos e dois milhões de dólares norte-
americanos), equivalentes a R$283.880.000,00 (duzentos e oitenta e três milhões e oitocentos e oitenta mil 
reais), em 29 de julho de 1994. 

§ 1º É a União autorizada, nos termos da Resolução nº 96, de 1989. do Senado Federal, a conceder 
garantia à operação autorizada neste artigo. 

§ 2º A operação de crédito externo autorizada neste artigo destina-se ao financiamento parcial do 
Programa de Microdrenagem II – Programa de Canalização de Córregos, Implantação de Vias e 
Recuperação Ambiental e Social de Fundos de Vale de São Paulo – PROCAV - II. 

Art. 2º – A operação de crédito autorizada se realizará sob as seguintes condições: 

a) valor pretendido: R$283.880.000,00, equivalentes a US302,000,000.00, em 29 de julho de 1994, 
com recursos do capital ordinário do BID, a serem desembolsados; 

I – até R$255.680.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco milhões e seiscentos e oitenta mil reais) ou 
quantia equivalente em outras moedas, exceto a da República Federativa do Brasil; 

II – até R$28.200.000,00 (vinte e oito milhões e duzentos mil reais) na moeda de curso legal na 
República Federativa do Brasil; 

b) juros: 

I – com relação à quantia indicada no item I da alínea a, a taxa de juros anual, aplicada a cada 
semestre, será determinada pelo custo de empréstimos qualificados tomados pelo BID durante o semestre 
anterior, acrescido de um diferencial (expresso em temos de percentual anual) que o banco estabelecerá 
periodicamente de acordo com sua política sobre taxas de juros; 

II – com relação à quantia indicada no item II da alínea a, a taxa anual aplicada a cada semestre será, 
de 4%, que será calculada a partir das datas dos respectivos desembolsos; 

c) comissão de crédito: 0,75% a.a. sobre o saldo não desembolsado do financiamento, que não seja 
na moeda do país do mutuário, contada a partir de sessenta dias da assinatura do contrato; 

d) despesas de inspeção e supervisão geral: 

I – 1% do valor do financiamento constante no item I da alínea a; 

II – 1% do valor do financiamento constante do item II da alínea a; 

e) contragarantia: FPM; 



f) garantidor: República Federativa do Brasil; 

g) destinação dos recursos: Programa de Microdrenagem II – Pmgrama de Canalização de Córregos, 
Implantação de Vias e Recuperação Ambiental e Social de Fundos de Vale de São Paulo – PROCAV-II; 

h) condições de pagamento: 

– do principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo mutuário mediante o pagamento de 
prestações semestrais, consecutivas e, tanto quanto possível, iguais, a primeira das quais será paga seis 
meses contados da data prevista para o desembolso final dos recursos e a última prestação deverá ser 
paga até o dia 1- de janeiro de 2020; 

– dos juros: semestralmente vencidos, no dia primeiro dos meses de março e setembro de cada ano, 
a partir de 1- de março de 1995; 

– da comissão de crédito: semestralmente, vencida, nas mesmas datas estipuladas para o 
pagamento dos juros; 

– das despesas de inspeção e supervisão geral: em prestações trimestrais e, tanto quanto possível, 
iguais, ingressando nas contas do banco independentemente de solicitação do mutuário. 

Art. 3º – Esta autorização está condicionada à apresentação, ao Senado Federal, pela Prefeitura 
Municipal de São Paulo, das Certidões Negativas do INSS. 

Art. 4º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 5º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ressalvados o disposto no art. 3º. 

Senado Federal, 27 de dezembro de 1994. – Senador Humberto Lucerna, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 28-12-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 93 – DE 1994 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar com 
o Banco do Brasil S.A, Agência Grande Cayman, operação de 
crédito externo, no valor equivalente a até US$105,046,668.50, 
para repasse de recursos obtidos com garantia do Export-Import 
Bank of United States of America – EXIMBANK, destinada ao 
financiamento pardal do Projeto do Sistema de Vigilância da 
Amazônia – SIVAM. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a República Federativa do Brasil autorizada, nos temos da Resolução nº 96, de 1989, do 
Senado Federal, a contratar com o Banco do Brasil S.A., Agência Grand Cayman, operação de crédito 
externo no valor equivalente a US$105,046,668.50 (cento e cinco milhões, quarenta e seis mil, seiscentos e 
sessenta e oito dólares norte-americanos e cinquenta centavos). 

Parágrafo único – A operação de crédito externo autorizada neste artigo destina-se a repasse de 
recursos obtidos com garantia do Export-Import Bank of United States of America – EXIMBANK, destinados 
ao financiamento parcial do Projeto do Sistema de Vigilância da Amazônia- SIVAM 

Art. 2º – A operação de crédito autorizada se realizará sob as seguintes condições: 

a) valor: US$105,046,668.50;  

b) tranches: 

I – US$84,621,030.00 (oitenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e um mil e trinta dólares norte-
americanos), para financiamento de 85% do custo de aquisição dos bens e serviços de origem norte-
americana e de 100% da respectiva comissão de risco; 



II – US$20,425,638.50 (vinte milhões, quatrocentos e vinte cinco mil, seiscentos e trinta e oito dólares 
norte-americanos e cinquenta centavos), para financiamento de 100% dos juros contratuais de toda a 
operação e de 100% da respectiva comissão de risco; 

c) finalidade: financiamento para aquisição de bens e serviços para execução do Projeto do Sistema 
de Vigilância da Amazônia – SIVAM; 

d) juros: 9% a.a., acrescidos de margem de 15% a.a., para o Banco do Brasil, pagáveis 
semestralmente, iniciando-se quarenta e cinco dias após o primeiro desembolso; 

e) prazo de utilização: até 31 de dezembro de 2002; 

f) amortização: quatro parcelas semestrais, iguais e consecutivas. iniciandose em 15 de junho de 
2003; 

g) juros de mora: 115% a.a., sobre os montantes em atraso; 

h) comissões de compromisso: 0,125% a.a., sobre o saldo não desembolsado, pagáveis 
semestralmente a partir de 15 de junho de 1995; 

i) comissão de risco: 6,71% sobre o montante de cada desembolso. 

Art. 3º – Os contratos de financiamento do Projeto Sivam somente poderão ser assinados após a 
formalização do competente contrato comercial entre CCSIVAM – Comissão de Coordenação de 
Implantação do SIVAM e o Consórcio constituído pelas empresas ESCA SA., (empresa integradora 
brasileira) e a Raytheon Company (empresa fornecedora estrangeira). 

Art. 4º – Os contratos de financiamento do Projeto Sivam, no valor global de US$1,395,100,000.00 
(um bilhão, trezentos e noventa e cinco milhões e cem mil dólares norte-americanos), a que se referem as 
Mensagens nº 353, 354, 355, 356 e 357, todas de 1994 (Mensagens Presidenciais nº 1.026, 1.027, 1.028, 
1.029 e 1.030, de 18 de novembro de 1994, na origem), deverão garantir, quando assinados: 

I – à empresa integradora brasileira – ESCA S.A., o valor de US$250,100,000.00 (duzentos e 
cinquenta milhões e cem mil dó1ares norte-americanos), sendo US$111,330,000.00 (cento e onze milhões, 
trezentos e trinta mil dólares norte-americanos), com contrato vinculado; US$80,000,000.00 (oitenta milhões 
de dólares norte-americanos), inseridos no contrato vinculado à Raytheon Company e US$58,770,000.00 
(cinquenta e oito milhões, setecentos e setenta mil dólares norte-americanos), referentes a equipamentos 
complementares e gerenciamento do Projeto Sivam; 

II – À Raytheon Company e suas subcontratadas, o valor de US$1,115,000,000.00 (um bilhão, cento 
e quinze milhões de dólares norte-ameriamos), estando insaeridos neste valor os US$80,000,000.00 
(oitenta milhões de dólares norte-americanos), destinados à empresa integradora brasileira-ESCA S.A; 

III – às obras civis, o valor de US$110,000,000.00 (cento e dez milhões de dólares norte-americanos). 

Art. 5º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias, contados da data de sua publicação. 

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

Senado Federal, 27 de dezembro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 28-12-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 94 – DE 1994 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a emitir, 
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do 
Município de São Paulo – LFTM-SP, destinadas ao giro de sua 
dívida mobiliária, vencível no primeiro semestre de 1995. 

O Senado Federal resolve: 



Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São Paulo, nos termos da Resolução nº 11, de 1994, do Senado 
Federal, autorizada a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo – LFTM – SP. 
destinadas ao giro de sua divida mobiliária, vencível no primeiro semestre de 1995. 

Art. 2º – A emissão autorizada no art. 1º será realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, atualizados nos 
termos do § 6º do art. 15 da Resolução nº 11. de 1994, do Senado Federal; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro – LFT, criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376, 
de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: até cinco anos; 

e) valor nominal: R$1,00 (um real) – SELIC;  

R$1.000,00 (um mil reais) – CETIP (*) 

___________________ 

(*) em decorrência desse valor de P.U., as quantidades serão divididas por 1.000 (mil), de forma a 
adequar o valor financeiro da colocação;  

f) características dos títulos a serem substituídos:  

Título Vencimento Quantidade 

691082 2-1-95 6.559.105.550

 

691080 1-2-95 8.297.326.717

 

691080 1-3-95 10.159.721.321

 

691095 1-3-95’ 51.456.657.953

 

691076 1-4-95 12.935.974.099

 

691078 1-5-95 15.337.517.819

 

691080 1-6-95 18.549.490.218

 

691095 1-6-95 141.913.576.603

 

695000(*) 1-6-95 1.717.544.757

 

69500 (**) 1-6-95 1.637.946.000

 

69500(***) 1-6-95 3.226.304.000

  

Total 271.791.165.037

 

________________ 

(*)encontram-se registrados no SELIC. 

(*) Encontram-se Registrados no CETIP.  

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:  

Colocação Vencimento Título Data-base 

2-1-95 2-1-98 691096 2-1-95 

1-2-95 2-1-98 691096 1-2-95 

1-3-95 1-2-98 691096 1-3-95 



1-3-95 1-3-98 691096 1-3-95 

3-495 1-3-98 691094 3-4-95 

2-5-95 1-498 691095 2-5-95 

1-6-95 1-5-98 691096 1-6-95 

1-6-95 1-6-98 691096 1-6-95 

31-5-95(*) 31-5-2000 695000 1-6-95 

1-6-95(*) 1-6-2000 695000 1-6-95 

1-6-95(*) 1-6-2000 695000 1-6-95 

_____________ 

(*) a serem registrados no CETIP, por se tratarem de títulos emitidos para pagamento de precatórios 
judiciais.  

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, 20 de setembro 
de 1979, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Decreto n- 27.630, de 26 de janeiro de 1989. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, a contar de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 27 de dezembro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II) 28-12-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 95 – DE 1994 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo com a Sivam Vendor Trust, no valor 
equivalente a US$48,000,000.00, destinada ao financiamento 
parcial do Projeto do Sistema de Vigilância da Amazônia – SIVAM. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a República Federativa do Brasil autorizada, nos termos da Resolução nº 96, de 1989, do 
Senado Federal, a contratar com a Sivam Vendor Trust, operação de crédito externo, no valor de US$ 
48,000,000.00 quarenta e oito milhões de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único – A operação de crédito externo autorizada neste artigo destina-se ao financiamento 
parcial do Projeto do Sistema de Vigilância da Amazônia – SIVAM. 

Art. 2º – A operação de coito autorizada se realizará sob as seguintes condições: 

a) valor: US$48,000,000.00; 

b) finalidade: destinada ao financiamento de parte do custo do contrato comercial firmado junto ao 
Consórcio Raytheon Systems International Company; 

c) juros: 9% a.a. fixos, pagáveis semestralmente, vencendo a primeira parcela em 15 de junho de 
1995; 

d) prazo de utilização: até 31 de dezembro de 2003; 

e) amortização: uma parcela bullet vencível dez anos a partir do primeiro desembolso; 

f) juros de mora: 10% a.a. fixos sobre os montantes em atraso. 



Art. 3º – Os contratos de financiamento do Projeto Sivam somente poderão ser assinados após a 
formalização do competente contrato comercial entre CCSIVAM – Comissão de Coordenação de 
Implantação do Sivam e o Consórcio constituído pelas Empresas ESCA S.A. (empresa integradora 
brasileira) e a Raytheon Company (empresa fornecedora estrangeira). 

Art. 4º – Os contratos de financiamento do Projeto Sivam, no valor global de US$1,395,100,000.00 
(um bilhão, trezentos e noventa e cinco milhões e cem mil dólares norte-americanos), a que se referem as 
Mensagens nº s 353, 354, 355, 356 e 357, todas de 1994 (Mensagens Presidenciais nºs 1.026, 1.027, 
1.028, 1.029 e 1.030, . de 18 de novembro de 1994, na origem), deverão garantir, quando assinado: 

I – empresa integradora brasileira – ESCA S.A., o valor de US$250,100,000.00 (duzentos cinquenta 
milhões e cem mil dólares norte-americanos), sendo US$111,330,000.00 (cento e onze milhões, trezentos e 
trinta mil dólares norte-americanos), com contrato vinculado; US$80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares 
norte-americanos), inseridos no contrato vinculado à Raytheon Company e US$58,770,000.00 (cinquenta e 
oito milhões, setecentos e setenta mil dólares norte-americanos), referentes a equipamentos 
complementares e gerenciamento do Projeto Sivam; 

II – à Raytheon Company e suas subcontroladas, o valor de US$1,115,000,000.00 (um bilhão, cento 
e quinze milhões de dó1ares norte-americanos), estando inserido neste valor os US$80,000,000.00 (oiterea 
milhões de dólares norte-americanos), destinados à empresa integradora brasileira – ESCA S.A.; 

III – às obras civis, o valor de US$110,000,000.00 (cento e dez milhões de dólares norte-americanos). 

Art. 5º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias, contados da data de sua publicação. 

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

Senado Federal, 27 de dezembro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 28-12-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 96 – DE 1994 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo com o Banco do Brasil SA, Agência 
Grand Cayman, no valor equivalente a US$1,288,255,370.00, para 
repasse de recursos do Export – Import Bank of United States of 
America – EXIMBANK, destinada ao financiamento parcial do 
Projeto do Sistema da Vigilância da Amazônia – SIVAM. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a República Federativa do Brasil autorizada, nos termos da Resolução nº 96, de 1989, do 
Senado Federal, com o Banco do Brasil SA., Agência Grand Cayman, operação de credito externo, no valor 
equivalente a US$1,288,255,370.00 (um bilhão, duzentos e oitenta e oito milhões duzentos e cinqüenta e 
cinco mil, trezentos e setenta dólares norte-americanos). 

Parágrafo único – A operação de crédito externo autorizada neste artigo destina-se a repasse de 
recursos do Export Import Bank of United States of America – EXIMBANK, para financiamento parcial do 
Projeto do Sistema de Vigilância da Amazônia- SIVAM. 

Art. 2º – A operação de crédito autorizada se realizará sob as seguintes condições: 

a) valor: US$1,288,255,370.00;  

b) tranches: 

I – US$846,210,300.00 (oitocentos e quarenta e seis milhões, duzentos e dez mil e trezentos dólares 
norte-americanos), para financiamento de 85% do custo de aquisição dos bens e serviços de origem norte-
americana e de 100% da respectiva comissão de risco; 

II – US$160,589,550.00 (cento e sessenta milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, quinhentos e 
cinquenta dólares norte-americanos), para financiamento de 100% do custo de aquisição de bens e serviços 



de origem nacional necessários ao contrato, limitados ao correspondente a 15/85 do custo de aquisição dos 
bens e serviços norte-americanos local content e de 100% da respectiva comissão de risco: 

III – US$281,446,520.00 (duzentos e oitenta e um milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, 
quinhentos e vinte dólares norte-americanos), para financiamento de 100% dos juros contratuais de toda a 
operação e de 100% da respectiva comissão de risco; 

c) finalidade: financiamento para aquisição de bens e serviços para execução do Projeto de Sistema 
de Vigilância da Amazônia – SIVAM; 

Senado Federal, 27 de dezembro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção 11), 28-12-94. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 97 – DE 1994 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito com a Raytheon Company, no valor 
equivalente a US$239,200,000.00, destinada ao financiamento 
parcial do Projeto do Sistema de Vigilância da Amazônia – SIVAM. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a República Federativa do Brasil autorizada, nos termos da Resolução nº 96, de 1989, do 
Senado Federal, a contratar com a Raytheon Company, operação de crédito externo no valor equivalente a 
US$ 239,200,000.00 (duzentos e trinta e nove milhões e duzentos mil dólares norte-americanos), destinada 
ao financiamento parcial do projeto do Sistema de Vigilância da Amazônia – SIVAM. 

Art. 2º – A operação de crédito autorizada se realizará sob as seguintes condições:  

a) valor: US$239,200,000.00; 

b) tranches: 

I – US$110,000,000.00 (cento e dez milhões de dólares norte-americanos), Currency Loan Facility for 
Support of Local Content, 

II - US$129,200,000.00 (cento e vinte e nove milhões e duzentos mil dólares norte-americanos), 
Impost Credit Facility to Suport Foreign Content, 

c) finalidade: destinada ao financiamento de parte do custo do cotrato comercial firmado junto ao 
Consórcio Raytheon Systems International Company; 

d) juros: 9% a.a., fixos, pagáveis semestralmente, vencendo a primeira parcela em 15 de junho de 
1995; 

e) prazo de utilização: até 31 de dezembro de 2003; 

f) amortização: dezesseis parcelas semestrais consecutivas, de acordo com o Anexo C do Contrato, 
vencendo a primeira trinta meses após o primeiro desembolso; 

g) juros de mora: 1% a.a. fixos sobre os montantes em atraso. 

Art. 3º – Os contratos de financiamento do Projeto Sivam somente poderão ser assinados após a 
formalização do competente contrato comercial entre CCSIVAM – Comissão de Coordenação de 
Implantação do Sivam e o Consórcio constituído pelas Empresas ESCA S.A. (empresa integradora 
brasileira) e a Raytheon Company (empresa fornecedora estrangeira). 

Art. 4º – Os contratos de financiamento do Projeto Sivam, no valor global de US$1,395,100,000.00 
(um bilhão, trezentos e noventa e cinco milhões e cem mil dólares norte-americanos), a que se referem as 
Mensagens nºs 353, 354, 355, 356 e 356, todas de 1994 (Mensagens Presidenciais nºs 1.026, 1.027, 1,028, 
1.029 e 1.030, de 18 de novembro de 1994, na origem), deverão garantir, quando assinados: 

I – à empresa integradora brasileira – ESCA S.A., o valor de US$250,100,000.00 (duzentos e 
cinquenta milhões de dólares norte-americanos), sendo US$111,330,000.00 (cento e onze milhões e 



trezentos e trinta mil dólares norte-amaicanos) com contrato vinculado: US$80,000,000.00 (oitenta milhões 
de dólares norte-americanos), inseridos no contrato vinculado à Raytheon Company e US$58,770,000.00 
(cinquenta e oito milhões, setecentos e setenta mil dólares norte-americanos), referentes a equipamentos 
complementares e gerenciamento do Projeto Sivam; 

II – à Raytheon Company e suas subcontratadas, o valor de US$1,115,000.00.00 (um bilhão e cento 
e quinze milhões de dó1ares norte-americanos), estando inseridos neste valor os US$80,000,000.00 
(oitenta milhões de dólares norte-americanos), destinados à empresa integradora brasileira – ESCA S.A.; 

III – às obras civis, o valor de US$110,000,000.00 (cento e dez milhões de dó1ares norte-
americanos). 

Art. 5º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias, contados da data de sua publicação. 

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

Senado Federal, 27 de dezembro de 1994. – Senador Humberto Lucena, Presidente.  

_________________ 

DCN (Seção II), 28-12-94. 
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