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SENADO FEDERAL  

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Garibaldi Alves Filho, 
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, 

promulgo as seguintes Resoluções: 
 

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2008 

Dispõe sobre o afastamento preventivo do Senador 
ocupante do cargo de Corregedor do Senado, membro da 
Mesa Diretora, do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e 
Presidente de Comissão em caso de oferecimento de re-
presentação contra Senador por fato sujeito à pena de perda 
do mandato ou à pena de perda temporária do exercício do 
mandato. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º O art. 14 da Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 14. Oferecida representação contra Senador por fato 

sujeito à pena de perda do mandato ou à pena de perda temporá-
ria do exercício do mandato, aplicáveis pelo Plenário do Senado, 
será ela inicialmente encaminhada, pela Mesa, após verificação do 
atendimento aos requisitos formais de admissibilidade, ao Con-
selho de Ética e Decoro Parlamentar, ressalvadas as hipóteses do 
art. 17, quando o processo tem origem no Conselho.  

§ 1º No exame do atendimento aos requisitos formais de 
admissibilidade, a Mesa verificará apenas se o representante 
possui legitimidade, nos termos do § 2º do art. 55 da Constituição 
Federal, e se a representação identifica o Senador, os fatos que 
lhe são imputados e o dispositivo deste Código no qual ele estaria 
incurso.  

§ 2º A decisão da Mesa que determine o arquivamento da 
representação será comunicada na sessão ordinária seguinte, 
contra ela cabendo recurso ao Plenário, no prazo de dois dias 
úteis, subscrito por um décimo dos membros do Senado.  

§ 3º O recurso será submetido ao Plenário, no prazo de três 
dias úteis a contar de sua interposição, e decidido por maioria 
simples, presente a maioria da composição do Senado, devendo o 
parecer sobre ele ser proferido por membro da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, designado pelo seu Presidente.” 
(NR)  
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Art. 2º O art. 15 da Resolução nº 20, de 1993, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 15. Recebida a representação de que trata o art. 14, o 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar observará os seguintes 
procedimentos:

I – o representado será notificado para, no prazo de cinco 
dias úteis, oferecer impugnação prévia à representação; 

II – recebida a impugnação, o Presidente designará Relator, 
por sorteio entre os membros do Conselho não filiados ao parti-
do político representante ou ao partido político do representado, 
para emitir, no prazo de cinco dias úteis, relatório sobre a admis-
sibilidade da proposta;

III – o relatório preliminar de que trata o inciso II deste arti-
go, que será submetido à deliberação do Conselho, concluirá pelo 
arquivamento da representação ou pela instauração do processo, 
devendo, neste último caso, manifestar-se sobre a necessidade 
ou não de afastamento do representado do cargo dirigente em 
Comissão ou na Mesa, que eventualmente exerça;

IV – se o Conselho decidir pela instauração do processo, 
abrirá prazo de cinco dias úteis para que o representado apre-
sente defesa;

V – esgotado o prazo sem apresentação de defesa, o Pre-
sidente do Conselho nomeará defensor dativo para oferecê-la, 
reabrindo-lhe igual prazo;

VI – apresentada a defesa, o Conselho procederá as di-
ligências e a instrução probatória que entender necessárias, 
findas as quais proferirá parecer, concluindo pela procedência 
representação ou pelo arquivamento da mesma, oferecendo-se, 
na primeira hipótese, o Projeto de Resolução apropriado para a 
declaração da perda do mandato ou da suspensão temporária 
do exercício do mandato;

VII – em caso de pena de perda do mandato, o parecer do 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar será encaminhado à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para exame dos 
aspectos constitucional, legal e jurídico, o que deverá ser feito no 
prazo de cinco sessões ordinárias;

VIII – concluída a tramitação no Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar e na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
será o processo encaminhado à Mesa do Senado e, uma vez lido 
no Expediente, será publicado no Diário do Senado Federal e dis-
tribuído em avulsos para inclusão em Ordem do Dia.

§ 1º O afastamento referido no inciso III deste artigo dar-se-á 
pelo prazo solicitado pelo Relator, que será coincidente com sua 
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previsão de conclusão do relatório, admitindo-se uma prorroga-
ção, por igual período. 

§ 2º Quando o representado for o Corregedor do Senado 
ou membro, titular ou suplente, do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar, será ele afastado automaticamente do cargo, até o 
fim do processo de que trata este artigo. 

§ 3º O Conselho somente admitirá representação que diga 
respeito a fatos ocorridos durante o exercício do mandato do re-
presentado.

 § 4º O membro que já tenha funcionado como relator so-
mente poderá relatar novo processo quando os demais membros 
do Conselho também o houverem feito. 

§ 5º Para fins do disposto no art. 20, considera-se instau-
rado o processo a partir da decisão de que trata o inciso IV do 
caput deste artigo.” (NR) 

Art. 3º O art. 23 da Resolução nº 20, de 1993, do Senado Federal, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 23. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar será 
constituído por quinze membros titulares e igual número de su-
plentes, eleitos para mandato de dois anos, observado, quanto 
possível, o princípio da proporcionalidade partidária e o rodízio 
entre Partidos Políticos ou Blocos Parlamentares não represen-
tados, devendo suas decisões ser tomadas ostensivamente.

.................................................................................. ” (NR) 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor em 1º de março de 2008. 
Senado Federal, 19 de fevereiro de 2008. – Senador Garibaldi Alves 

Filho, Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2008

Autoriza a União a aceitar dação de imóvel do Gover-
no da Bolívia, como parte do pagamento dos juros da dívida 
externa daquele País. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É a União, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição Fede-

ral, autorizada a aceitar dação de imóvel do Governo da Bolívia, como parte 
do pagamento dos juros da dívida externa desse País. 

Parágrafo único. A dação do imóvel referida no caput visa liquidar juros 
pendentes de pagamento da dívida externa da Bolívia junto ao Governo do 
Brasil, reestruturada mediante contrato firmado entre os referidos governos 
em 8 de julho de 2004. 
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Art. 2º O prazo para o exercício da presente autorização é de 540 (qui-
nhentos e quarenta dias), contados a partir de sua publicação. 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 20 de fevereiro de 2008. – Senador Garibaldi Alves 

Filho, Presidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 3, DE 2008

Suspende a execução, com efeitos ex tunc, do parágrafo 
único do art. 11 da Lei nº 9.639, de 25 de maio de 1998.

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É suspensa a execução, com efeito ex tunc, do parágrafo único 

do art. 11 da Lei nº 9.639, de 25 de maio de 1998, conforme publicado no Di-
ário Oficial da União do dia 26 de maio de 1998, em virtude de declaração 
incidental de inconstitucionalidade em decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, nos autos dos Habeas Corpus nº 77.734-9/SC e 77.724-3/SP, pu-
blicados, respectivamente no Diário de Justiça de 10 de agosto de 2000 e 2 
de fevereiro de 2001. 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 28 de fevereiro de 2008. – Senador Garibaldi Alves 

Filho, Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2008

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, junto ao Banco In-
ternacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no 
valor de até US$ 44,000,000.00 (quarenta e quatro milhões de 
dólares norte-americanos), de principal, para financiamento 
do Programa Estadual de Transportes – PET (Rio de Janeiro 
Mass Transit Project – PET). 

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Rio de Janeiro autorizado a contratar operação 

de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de até US$ 44,000,000.00 
(quarenta e quatro milhões de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam-se ao financiamento do Programa Estadual de 
Transportes – PET (Rio de Janeiro Mass Transit Project – PET), median-
te aditivo ao Contrato de Empréstimo nº 4.291-BR (Rio de Janeiro Mass 
Transit Project – PET, Loan 4291-BR, Additional Loan 4291-1-BR, Amen-
dment to the Loan and Guarantee Agreements). 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas 
seguintes condições: 
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I – devedor: Estado do Rio de Janeiro; 
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e De-

senvolvimento (Bird); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: de até US$44,000,000.00 (quarenta e quatro mi-

lhões de dólares norte-americanos); 
V – modalidade: Fixed Spread Loan (Margem Fixa); 
VI – prazo de desembolso: 2 (dois) anos; 
VII – amortização: em 20 (vinte) parcelas semestrais, con-

secutivas, vencíveis a cada 15 de abril e 15 de outubro entre 15 
de abril de 2013 e 15 de outubro de 2022; 

VIII – juros: exigidos semestralmente, em 15 de abril e 15 
de outubro, calculados sobre o saldo devedor periódico do em-
préstimo, a uma taxa anual composta pela Libor semestral para 
dólar norte-americano, acrescidos de um spread a ser determi-
nado pelo Bird a cada exercício fiscal e fixado na data de assi-
natura do contrato;

IX – comissão de compromisso: 0,75% a.a. (setenta e cin-
co centésimos por cento ao ano) sobre os saldos devedores não 
desembolsados, exigida semestralmente, nas mesmas datas de 
pagamento dos juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após 
a assinatura do contrato;

X – comissão à vista (front-end fee): 0,25% (vinte e cinco 
centésimos por cento) sobre o valor do empréstimo, a ser debi-
tada na data em que o contrato entrar em efetividade.

§ 1º Ao financiamento pretendido fica facultada a conversão 
de taxa de juros aplicável a montante parcial ou total do emprésti-
mo, de flutuante para fixa e vice-versa; o estabelecimento de tetos 
e bandas para flutuação da taxa de juros; a alteração da moeda 
de referência da operação de crédito para montante já desem-
bolsado; e a alteração da moeda de referência da operação de 
crédito para montante a desembolsar. 

§ 2º O exercício das opções referidas no § 1º implica a co-
brança dos custos eventualmente incorridos pelo Bird na realiza-
ção das opções, e de comissão de transação (transaction fee), 
que varia de 0,125% (cento e vinte e cinco milésimos por cento) 
até 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento).

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado do Rio de 
Janeiro na operação de crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. A autorização prevista no caput fica condicionada a que 
o Estado do Rio de Janeiro celebre contrato com a União para a concessão de 
contragarantias, sob a forma de vinculação dos direitos e créditos relativos às 
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quotas e às receitas tributárias previstas nos arts. 155, 157 e 159, combina-
dos com o art. 167, § 4º, todos da Constituição Federal, e outras garantias em 
Direito admitidas, podendo o Governo Federal reter os recursos necessários 
para cobertura dos compromissos honrados, diretamente das transferências 
constitucionais ou das contas centralizadoras da arrecadação do Estado.

Art. 4º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida 
no prazo máximo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado a partir de 
sua publicação. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de março de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 5, DE 2008

Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, junto ao Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 
10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos), de 
principal, para financiamento parcial do Programa de Forta-
lecimento da Competitividade das Empresas Localizadas em 
Arranjos Produtivos do Estado de São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Estado de São Paulo autorizado a contratar operação de cré-

dito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID), no valor de até US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares 
norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam-se ao financiamento parcial do Programa de For-
talecimento da Competitividade das Empresas Localizadas em Arranjos Pro-
dutivos do Estado de São Paulo. 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas 
seguintes condições: 

I – valor do empréstimo: até US$ 10,000,000.00 (dez milhões 
de dólares norte-americanos); 

II – valor da contrapartida: US$ 10,000,000.00 (dez milhões 
de dólares norte-americanos); 

III – desembolso: em até 3 (três) anos; 
IV – amortização: em 34 (trinta e quatro) parcelas semestrais 

e consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais, vencendo-
se nos dias 15 dos meses de junho e dezembro, sendo a primei-
ra aproximadamente 3 (três) anos e 6 (seis) meses contados da 
data de assinatura do contrato, e a última por volta de 20 (vinte) 
anos daquela data de assinatura; 
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V – juros: exigidos semestralmente e devidos nos dias 15 de 
junho e dezembro de cada ano, calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa anual para cada trimestre 
composta pela a) taxa de juros Libor trimestral para dólar norte-
americano, b) mais (ou menos) uma margem de custo relaciona-
da aos empréstimos que financiam os empréstimos modalidade 
Libor, c) mais o valor líquido de qualquer custo/lucro gerado por 
operações para mitigar as flutuações da Libor e d) mais a mar-
gem para empréstimos do capital ordinário; 

VI – comissão de crédito: exigida semestralmente nas mes-
mas datas do pagamento dos juros e calculada com base na taxa 
de até 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano) 
sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, entrando em 
vigor 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, segundo 
consta nas Normas Gerais do Acordo de Empréstimo, Art. 3.02. 
Cabe ressaltar que, de acordo com a Cláusula 2.05 das Disposi-
ções Especiais da minuta do Acordo de Empréstimo, o Mutuário, 
a princípio, pagará Comissão de Crédito de 0,25% a.a. (vinte e 
cinco centésimos por cento ao ano), podendo este percentual ser 
modificado semestralmente pelo Banco sem que, em caso algum, 
possa exceder o percentual previsto de 0,75% a.a. (setenta e cin-
co centésimos por cento ao ano); 

VII – recursos para inspeção e supervisão gerais: durante o 
período de desembolso, não serão reservados recursos do finan-
ciamento para atendimento de despesas de inspeção e supervi-
são gerais, salvo se o Banco estabelecer o contrário durante tal 
período, sendo que em nenhum caso, para atender as referidas 
despesas em um semestre determinado, poderão destinar-se 
recursos superiores a 1% (um por cento) do financiamento, divi-
dido pelo número de semestres compreendido no prazo original 
de desembolsos. 

Parágrafo único. Até a data do primeiro desembolso do em-
préstimo, o mutuário poderá exercer opção de alterar a taxa de ju-
ros baseada na Libor por uma “taxa de juros ajustável”, conforme 
o custo de captação do BID para empréstimos qualificados. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado de São Paulo 
na operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

Parágrafo único. A autorização prevista no caput fica condicionada a que 
o Estado de São Paulo, previamente à assinatura dos instrumentos contratu-
ais, satisfaça as seguintes demandas: 

I – cumpra todas as condições prévias à realização do primei-
ro desembolso, condições essas que constam da Seção 4.01 das 
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Normas Gerais e da Seção 3.02 da minuta negociada do Acordo 
de Empréstimo (folhas 639/666), esperando-se que o Ministério da 
Fazenda, para evitar o pagamento desnecessário de comissões 
de compromisso, verifique o cumprimento dessas condicionalida-
des, inclusive mediante prévia manifestação do BID; 

II – inclua o Programa que será parcialmente financiado 
pelo empréstimo no Plano Plurianual do Estado para o período 
2008/2011; e 

III – formalize o respectivo contrato de contragarantia. 

Art. 4º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida 
no prazo máximo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado a partir de 
sua publicação. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de março de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 6, DE 2008

Suspende a execução do § 3º do art. 6º do Regimento 
Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis 
e Criminais do Estado de Minas Gerais.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É suspensa a execução do § 3º do art. 6º do Regimento Interno 

das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado 
de Minas Gerais, na redação dada pela Instrução nº 1, de 14 de agosto de 
2002, em virtude de declaração de inconstitucionalidade em decisão definiti-
va do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus nº 85.056-1- 
Minas Gerais.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 10 de março de 2008. – Senador Garibaldi Alves 

Filho, Presidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 7, DE 2008

Suspende a execução do § 2º do art. 250 do Decreto-Lei 
nº 5, de 15 de março de 1975, com as redações sucessiva-
mente ditadas pela Lei nº 3.188, de 22 de fevereiro de 1999, 
e pela Lei nº 3.344, de 29 de dezembro de 1999, todos do Es-
tado do Rio de Janeiro. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É suspensa a execução do § 2º do art. 250 do Decreto-Lei nº 5, 

de 15 de março de 1975, com as redações sucessivamente ditadas pela Lei 
nº 3.188, de 22 de fevereiro de 1999, e pela Lei nº 3.344, de 29 de dezembro 
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de 1999, todos do Estado do Rio de Janeiro, em virtude de declaração de in-
constitucionalidade em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos 
autos do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 398.933-7, conver-
tido em Recurso Extraordinário. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 16 de abril de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 8, DE 2008

Autoriza o Estado do Piauí a firmar o terceiro Termo Adi-
tivo de Retificação e de Ratificação ao Contrato de Abertura 
de Crédito e de Compra e Venda de Ações sob Condição, cele-
brado entre a União e o Estado em 26 de fevereiro de 1999. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Estado do Piauí autorizado a firmar o terceiro Termo Aditivo 

de Retificação e de Ratificação, datado de 13 de novembro de 2007, ao Con-
trato de Abertura de Crédito e de Compra e Venda de Ações sob Condição, 
celebrado entre a União e o Estado em 26 de fevereiro de 1999. 

§1º O Contrato referido no caput objetiva respaldar a incorporação do 
Banco do Estado do Piauí ao Banco do Brasil S.A., em comum acordo entre 
a União, detentora do controle acionário dessa instituição financeira, e o Es-
tado do Piauí. 

§ 2º A União adotará os procedimentos necessários à exclusão do Banco 
do Estado do Piauí do Programa Nacional de Desestatização (PND). 

§ 3º A presente aprovação confere plena eficácia ao referido Termo Adi-
tivo, ficando ratificadas todas as demais disposições do Contrato a que alude 
o caput deste artigo. 

§ 4º A autorização concedida no caput, referente ao processo de incor-
poração do Banco do Estado do Piauí ao Banco do Brasil S.A., implica que a 
política de gestão de pessoas conferida aos empregados do Banco do Brasil 
S.A. estender-se-á aos empregados egressos do Banco do Estado do Piauí 
que optarem pelo regimento funcional do Banco do Brasil S.A. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 13 de maio de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, 

Presidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 9, DE 2008

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar ope-
ração de crédito externo, no valor total de US$ 7,150,000.00 
(sete milhões, cento e cinqüenta mil dólares norte-americanos), 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

O Senado Federal resolve: 
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Art. 1º É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação 
de crédito externo, no valor total de US$ 7,150,000.00 (sete milhões, cento 
e cinqüenta mil dólares norte-americanos), com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao 
financiamento parcial do Programa Diagnóstico, Perspectivas e Alternativas 
para o Desenvolvimento do Brasil, a ser executado pelo Núcleo de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República, por intermédio do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (IPEA). 

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

I – devedor: República Federativa do Brasil; 
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID); 
III – valor total: até US$ 7,150,000.00 (sete milhões, cento 

e cinqüenta mil dólares norte-americanos); 
IV – prazo de desembolso: até 6 (seis) anos, contado a partir 

da data de entrada em vigência do contrato; 
V – amortização: em 30 (trinta) parcelas semestrais, conse-

cutivas e, na medida do possível, iguais, vencendo-se a primeira 
6 (seis) meses após o prazo do último desembolso e a última 20 
(vinte) anos da data de assinatura do contrato de empréstimo; 

VI – juros: exigidos semestralmente em 15 de março e 15 
de setembro de cada ano, iniciando-se aos 6 (seis) meses da 
data da assinatura do contrato, calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa anual composta pela Libor 
trimestral para dólar norte-americano, acrescida de spread a ser 
definido pelo BID; 

VII – comissão de compromisso: até 0,75% a.a. (setenta e 
cinco centésimos por cento ao ano), calculados sobre o saldo de-
vedor não desembolsado do empréstimo, exigida semestralmente 
nas mesmas datas de pagamento dos juros, entrando em vigor 
60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato; 

VIII – recursos para inspeção e supervisão geral: até 1,0% 
(um por cento) sobre o valor do empréstimo, dividido pelo número 
de semestres compreendidos no prazo original de desembolso, 
recursos esses destinados a atender as despesas de inspeção 
e supervisão. 

Parágrafo único. As datas de pagamento do principal e dos 
encargos financeiros, assim como dos desembolsos, previstas 
na minuta contratual, poderão ser alteradas em função da data 
de sua assinatura. 
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Art. 3º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida 
no prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado da data de sua publi-
cação. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 13 de maio de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 10, DE 2008

Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o consórcio de 
bancos privados japoneses liderado pelo Sumitomo Mitsui 
Banking Corporation, no valor, em ienes, equivalente a até 
US$ 535,000,000.00 (quinhentos e trinta e cinco milhões de 
dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Estado de São Paulo autorizado a contratar operação de 

crédito externo, com garantia da União, com o consórcio de bancos privados 
japoneses liderados pelo Sumitomo Mitsui Banking Corporation, no valor, em 
ienes japoneses, equivalente a até US$ 535,000,000.00 (quinhentos e trinta 
e cinco milhões de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida 
no caput destinam-se ao financiamento do Projeto Material Rodante e Siste-
mas para a Companhia Paulista de Trens Urbanos (CPTM) e para a Compa-
nhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô (São Paulo Trains and Signaling 
Project). 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas 
seguintes condições: 

I – devedor: Estado de São Paulo; 
II – credor: consórcio de bancos privados japoneses liderado 

pelo Sumitomo Mitsui Banking Corporation; 
III – garantidor: República Federativa do Brasil e Japan Bank 

for International Cooperation (JBIC); 
IV – valor: em ienes japoneses, equivalente a até US$ 

535,000,000.00 (quinhentos e trinta e cinco milhões de dólares 
norte-americanos); 

V – prazo de desembolso: até 15 de setembro de 2012; 
VI – amortização: em 14 (catorze) parcelas semestrais e 

consecutivas, vencendo-se a primeira em 15 de setembro de 
2013 e terminando em 15 de março de 2020; 

VII – juros: exigidos semestralmente no dia 15 dos meses de 
março e setembro de cada ano, calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa anual para cada semestre 
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composta pela Libor semestral para ienes japoneses, acrescida 
de uma margem de 0,65% a.a. (sessenta e cinco centésimos por 
cento ao ano); 

VIII – comissão de compromisso: 0,15% a.a. (quinze cen-
tésimos por cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado do 
empréstimo, após a assinatura do contrato, pagável nas mesmas 
datas de pagamento de juros; 

IX – comissão do arranjador: 1,2% a.a. (um inteiro e dois 
décimos por cento ao ano) flat, representando um montante de 
dólares norte-americanos pagável 6 (seis) meses após a assinatura 
do contrato ou no primeiro desembolso, o que ocorrer primeiro; 

X – comissão do agente (JBIC): US$ 15,000.00 a.a. (quinze 
mil dólares norte-americanos ao ano), pagável nas mesmas datas 
de pagamento de juros; 

XI – comissão do Bird: US$ 273,000.00 (duzentos e setenta 
e três mil dólares norte-americanos), em 3 (três) parcelas de US$ 
91,000.00 (noventa e um mil dólares norte-americanos), sendo a 
primeira junto com o primeiro desembolso, a segunda 12 (doze) 
meses após e a terceira 24 (vinte e quatro) meses após, sempre 
tendo como base o primeiro desembolso; 

XII – despesas legais: até US$ 150,000.00 (cento e cinqüen-
ta mil dólares norte-americanos); 

XIII – juros de mora: até 2% a.a. (dois por cento ao ano). 
Parágrafo único. As datas de pagamentos do principal e dos en-

cargos financeiros, bem como dos desembolsos, poderão ser altera-
das em função da data de assinatura do contrato de empréstimo. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado de São Paulo 
na contratação da operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput fica con-
dicionado a que o Estado de São Paulo celebre contrato com a União para a 
concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas próprias 
de que trata o art. 155 e das cotas de repartição de receitas de que tratam os 
arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal, e outras garantias em direito 
admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos 
necessários para cobertura dos compromissos honrados, diretamente das contas 
centralizadoras da arrecadação do Estado ou das transferências federais. 

Art. 4º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida 
no prazo máximo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado a partir de 
sua publicação. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 13 de maio de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, 

Presidente do Senado Federal. 
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RESOLUÇÃO Nº 11, DE 2008.

Autoriza o Município de Campo Grande-MS, a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, junto 
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no va-
lor de até US$ 19,382,000.00 (dezenove milhões e trezentos 
e oitenta e dois mil dólares norte-americanos), cujos recur-
sos destinam-se ao financiamento parcial do “Programa de 
Desenvolvimento Integrado e Qualificação Urbana de Campo 
Grande”, no âmbito do Pró-cidades. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Município de Campo Grande-MS autorizado a contratar ope-

ração de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 19,382,000.00 (dezenove 
milhões e trezentos e oitenta e dois mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam-se ao financiamento parcial do “Programa de De-
senvolvimento Integrado e Qualificação Urbana de Campo Grande”, no âmbito 
do Pró-cidades. 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas 
seguintes condições: 

I − credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID); 

II – valor do empréstimo: até US$ 19,382,000.00 (dezeno-
ve milhões e trezentos e oitenta e dois mil dólares norte-ameri-
canos); 

III – opções de conversão: o mutuário poderá exercer a “Op-
ção de Conversão dos Desembolsos de Moeda” e/ou a “Opção de 
Conversão de Moeda dos Saldos Devedores”, sendo cobrada, a 
cada conversão, uma comissão equivalente a vinte e cinco pontos 
base (anualizada) sobre o montante convertido; 

IV − valor da contrapartida municipal: US$ 19,382,000.00 
(dezenove milhões e trezentos e oitenta e dois mil dólares norte-
americanos); 

V – desembolso: prazo de 48 (quarenta e oito) meses, con-
tado a partir da data de vigência do Contrato; 

VI − carência: 60 (sessenta) meses; 
VII – amortização do saldo devedor em dólares: em até 41 

(quarenta e uma) parcelas semestrais, sucessivas e, sempre que 
possível, iguais, pagas sempre no 15º (décimo quinto) dia dos 
meses de abril e outubro; 

VIII – amortização do saldo devedor em reais: será fixada 
para cada desembolso convertido para reais, de acordo com as 
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condições oferecidas pelo BID na “Carta de Cotação Indicativa 
da Conversão de Desembolso ao Mutuário” e da “Carta de Noti-
ficação da Conversão de Desembolso”; 

IX – juros aplicáveis aos saldos devedores em dólares: nos 
empréstimos do Mecanismo Unimonetário, o mutuário poderá 
optar pela Taxa de Juros Baseada na Libor ou pela Taxa de Ju-
ros Ajustável: 

a) no caso da taxa de juros baseada na Libor, os juros se-
rão exigidos semestralmente, calculados sobre o saldo devedor 
do empréstimo, a uma taxa anual para cada trimestre composta 
pela: taxa de juros Libor trimestral para dólar norte-americano, 
mais (ou menos) uma margem de custo relacionada às capta-
ções que financiam os empréstimos modalidade Libor, mais o 
valor líquido de qualquer custo/lucro gerado por operações para 
mitigar as flutuações da Libor e mais a margem (spread) atual 
para empréstimos do capital ordinário; 

b) no caso de Empréstimos do Mecanismo Unimonetário 
com Taxa de Juros Ajustável, os juros incidirão sobre os saldos 
devedores diários do empréstimo a uma taxa anual para cada se-
mestre que será determinada em função do Custo dos Emprés-
timos Qualificados com uma Taxa de Juros Ajustável na Moeda 
Única do Financiamento, acrescida da margem vigente (spread) 
para empréstimo do capital ordinário, expressa em termos de 
uma porcentagem anual; 

X − juros aplicáveis aos saldos devedores em reais: no caso 
de conversão de moeda, o BID indicará por meio das Cartas de 
Notificação, a Taxa de Juros Base; 

a) a Taxa de Juros Base significa a taxa de juros equivalen-
te no mercado de BRL à soma de: taxa USD Libor para 3 (três) 
meses, mais dez pontos base; 

b) a Taxa de Juros Base será determinada para cada Con-
versão em função da taxa fixa de juros aplicada a um montante 
nominal corrigido pela inflação, do cronograma de pagamentos, da 
data de conversão e do montante nominal de cada conversão; 

XI – comissão de crédito: de até 0,75% a.a. (setenta e cinco 
centésimos por cento ao ano), calculada sobre o saldo não desem-
bolsado do empréstimo, exigida juntamente com os juros, entrando 
em vigor 60 (sessenta) dias após a assinatura do Contrato; 

XII − despesas com inspeção e supervisão gerais: até 1% 
(um por cento) do financiamento, cabendo ressaltar que, no mo-
mento, esta taxa não está sendo cobrada. 
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Art. 3º Fica a União autorizada a conceder garantia ao Município de Cam-
po Grande-MS na operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

Parágrafo único. A autorização prevista no caput fica condicionada a que 
o Município, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, satisfaça 
às seguintes demandas: 

I – cumpra os seguintes requisitos prévios à realização do 
primeiro desembolso, inclusive mediante manifestação do BID: 

a) contratação dos 6 (seis) consultores de apoio à gestão 
do Programa de acordo com termos de referência previamente 
acordados com o Banco; e 

b) entrada em vigor do decreto municipal que estabeleça 
a participação dos entes da administração indireta envolvidos 
na execução do Programa, nos termos previamente acordados 
com o Banco; 

II – formalize o respectivo contrato de contragarantia. 

Art. 4º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida 
no prazo máximo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado a partir de 
sua publicação. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 13 de maio de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 12, DE 2008

Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação 
de crédito externo, com garantias da União e do Japan Bank 
for International Cooperation (JBIC), com um consórcio de 
bancos privados japoneses liderados pelo Sumitomo Mitsui 
Banking Corporation, no valor, em ienes japoneses, equivalente 
a até US$ 95,000,000.00 (noventa e cinco milhões de dólares 
norte-americanos), de principal, destinados ao financiamento 
adicional do Programa da Linha 4 do Metrô de São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Estado de São Paulo autorizado a contratar operação de crédito 

externo, com garantia da União e do Japan Bank for International Cooperation 
(JBIC), com consórcio de bancos privados japoneses liderados pelo Sumitomo 
Mitsui Banking Corporation, no valor, em ienes japoneses, equivalente a até 
US$ 95,000,000.00 (noventa e cinco milhões de dólares norte-americanos), 
de principal. 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida 
no caput destinam-se ao financiamento adicional do Programa da Linha 4 do 
Metrô de São Paulo. 
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Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas 
seguintes condições: 

I – devedor: Estado de São Paulo; 
II – credor: bancos privados japoneses liderados pelo Su-

mitomo Mitsui Banking Corporation; 
III – garantidores: Japan Bank for International Cooperation 

(JBIC) e República Federativa do Brasil, ambos limitados a 97,5% 
(noventa e sete inteiros e cinco décimos por cento) do valor do 
financiamento; 

IV – valor: em ienes japoneses, equivalente a até US$ 
95,000,000.00 (noventa e cinco milhões de dólares norte-ame-
ricanos); 

V – prazo de desembolso: até 30 de junho de 2010; 
VI – amortização: em 14 (quatorze) parcelas semestrais e 

consecutivas, vencendo a primeira em 15 de setembro de 2013 
e a última em 15 de março de 2020; 

VII – juros: exigidos semestralmente e pagos no dia 15 dos 
meses de março e setembro de cada ano, calculados sobre o 
saldo devedor periódico do empréstimo, a uma taxa anual para 
cada semestre composta pela taxa de juros Libor semestral para 
ienes japoneses mais uma margem de 0,65% a.a. (sessenta e 
cinco centésimos por cento ao ano); 

VIII – comissão do arranjador (arrangement fee): 1,20% a.a. 
(um inteiro e vinte centésimos por cento ao ano) flat, represen-
tando um montante de dólares norte-americanos pagável 6 (seis) 
meses após a assinatura do contrato ou no primeiro desembolso, 
o que ocorrer primeiro; 

IX – comissão do agente (JBIC): US$ 15,000.00 a.a. (quin-
ze mil dólares norte-americanos ao ano), pagável nas mesmas 
datas de pagamento de juros; 

X – comissão do Bird: US$ 273,000.00 (duzentos e setenta 
e três mil dólares norte-americanos), em 3 (três) parcelas de US$ 
91,000.00 (noventa e um mil dólares norte-americanos), sendo a 
primeira junto com o primeiro desembolso, a segunda 12 (doze) 
meses após e a terceira 24 (vinte e quatro) meses após, sempre 
tendo como base o primeiro desembolso; 

XI – comissão de compromisso: 0,15% a.a. (quinze centé-
simos por cento ao ano), calculada sobre o saldo não desembol-
sado do empréstimo, após a assinatura do contrato, pagável na 
mesma data de pagamento de juros; 

XII – despesas legais: até US$ 100,000.00 (cem mil dólares 
norte-americanos); 

XIII – juros de mora: até 2% a.a. (dois por cento ao ano). 
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Parágrafo único. As datas de pagamento do principal e dos en-
cargos financeiros, bem como dos desembolsos, poderão ser altera-
das em função da data de assinatura do contrato de empréstimo. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado de São Paulo 
na contratação da operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput fica condicio-
nado a que o Estado de São Paulo celebre contrato com a União para a conces-
são de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas próprias de que 
trata o art. 155, e das cotas de repartição de receitas de que tratam os arts. 157 
e 159, todos da Constituição Federal, e outras garantias em direito admitidas, 
podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos necessários 
para cobertura dos compromissos honrados, diretamente das contas centraliza-
doras da arrecadação do Estado ou das Transferências Federais. 

Art. 4º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida 
no prazo máximo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado a partir de 
sua publicação. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 13 de maio de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 13, DE 2008

Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Banco Inter-
nacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no 
valor de até US$ 95,000,000.00 (noventa e cinco milhões de 
dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Estado de São Paulo autorizado a contratar operação de cré-

dito externo, com garantia da União, com o Banco Internacional para Recons-
trução e Desenvolvimento (Bird), no valor de até US$ 95,000,000.00 (noventa 
e cinco milhões de dólares norte-americanos). 

§ 1º Os recursos advindos da operação de crédito referida no caput 
destinam-se ao financiamento adicional do Programa da Linha 4 do Metrô de 
São Paulo (São Paulo Metro Line 4 Additional Project). 

§ 2º É facultado ao Bird converter, a cada 6 (seis) meses, de flutuante 
para fixa, a taxa de juros aplicável ao montante parcialmente desembolsado 
da operação de crédito de que trata esta Resolução. 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas 
seguintes condições: 

I – devedor: Estado de São Paulo; 
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e De-

senvolvimento (Bird);
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III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 95,000,000.00 (noventa e cinco milhões 

de dólares norte-americanos);
V – prazo de desembolso: até 30 de junho de 2010;
VI – amortização: em parcelas semestrais e consecutivas, 

vencendo-se a primeira em 15 de maio de 2013 e terminando 
em 15 de novembro de 2032, correspondendo cada uma das 40 
(quarenta) parcelas a 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por 
cento) do valor desembolsado;

VII – juros: exigidos semestralmente no dia 15 dos meses 
de maio e novembro de cada ano, calculados sobre o saldo de-
vedor periódico do empréstimo, a uma taxa composta pela Libor 
semestral para dólar norte-americano, acrescidos de uma margem 
fixa a ser determinada pelo Bird a cada exercício fiscal e fixada 
na data de assinatura do contrato;

VIII – comissão à vista: 0,25% (vinte e cinco centésimos por 
cento) sobre o valor do empréstimo, a ser debitada na data em 
que o contrato entrar em efetividade;

IX – juros de mora: 0,50% a.a. (cinqüenta centésimos por 
cento ao ano) acrescidos aos juros devidos e ainda não pagos, 
caracterizada a mora 30 (trinta) dias após a data prevista para 
pagamento dos juros.

Parágrafo único. As datas de pagamentos do principal e 
dos encargos financeiros, bem como dos desembolsos, poderão 
ser alteradas em função da data de assinatura do contrato de 
empréstimo.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado de São Paulo 
na contratação da operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput fica con-
dicionado a que o Estado de São Paulo celebre contrato com a União para a 
concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas próprias 
de que trata o art. 155 e das cotas de repartição de receitas de que tratam os 
arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal, e outras garantias em direito 
admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos 
necessários para cobertura dos compromissos honrados, diretamente das contas 
centralizadoras da arrecadação do Estado ou das transferências federais. 

Art. 4º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida 
no prazo máximo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado a partir de 
sua publicação. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 13 de maio de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, 

Presidente do Senado Federal. 
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RESOLUÇÃO Nº 14, DE 2008

Autoriza o Município de Chapecó, Estado de Santa Ca-
tarina, a contratar operação de crédito externo, com garan-
tia da União, junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvi-
mento da Bacia do Prata (FONPLATA), no valor de até US$ 
14,750,000.00 (quatorze milhões, setecentos e cinqüenta mil 
dólares norte-americanos), cujos recursos destinam-se ao 
financiamento parcial do Projeto de Expansão da Infra-Es-
trutura Viária de Chapecó.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, autorizado 

a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Fundo 
Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA), no valor 
de até US$ 14,750,000.00 (quatorze milhões, setecentos e cinqüenta mil dó-
lares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam-se ao financiamento parcial do “Projeto de Expan-
são da Infra-Estrutura Viária de Chapecó”. 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas 
seguintes condições: 

I − credor: Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da 
Bacia do Prata (FONPLATA); 

II – devedor: Prefeitura do Município de Chapecó-SC; 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor do empréstimo: até US$ 14,750,000.00 (quatorze 

milhões, setecentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos); 
V – carência: 66 (sessenta e seis) meses; 
VI – prazo de desembolso: 60 (sessenta) meses, contados 

a partir da vigência do contrato; 
VII − amortização: em 30 (trinta) parcelas semestrais, su-

cessivas e, sempre que possível, iguais; 
VIII – juros aplicáveis: exigidos semestralmente, calculados 

sobre o saldo devedor diário do empréstimo, a uma taxa anu-
al composta pela Libor semestral para dólar norte-americano, 
acrescidos de um spread de 2,75% (dois inteiros e setenta e cin-
co centésimos por cento), em conformidade com o estabelecido 
nas normas e políticas do Fonplata: 

a) a taxa de juros anual poderá ser reduzida em 0,25% (vinte 
e cinco centésimos por cento) caso o Projeto seja concluído no 
tempo previsto, sem que seja ampliado o prazo de desembolso 
originalmente previsto; 
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b) a redução mencionada na alínea a, quando cabível, será 
aplicada a partir da data de vencimento do prazo de desembol-
so; 

IX – juros de mora: pelo atraso no pagamento das quotas 
de amortização, serão pagos juros de mora equivalentes a 20% 
(vinte por cento) da taxa anual de juros, determinada de acordo 
com o estabelecido no artigo 3.02 das Disposições Especiais do 
Contrato;

X – comissão de compromisso: de 0,75% (setenta e cinco 
centésimos por cento) sobre os saldos não desembolsados do 
financiamento, exigida semestralmente, nas mesmas datas do 
pagamento dos juros, entrando em vigor 180 (cento e oitenta) 
dias após a assinatura do contrato; 

XI – comissão de administração: de US$ 135,625.00 (cento 
e trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco dólares norte-ame-
ricanos), sendo descontado do montante total do empréstimo, em 
uma única quota, tão logo sejam cumpridas as condições prévias 
do desembolso. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de Chape-
có, Estado de Santa Catarina, na operação de crédito externo referida nesta 
Resolução. 

Parágrafo único. A autorização prevista no caput fica condicionada a que 
o Município, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, satisfaça 
às seguintes demandas: 

I – cumpra os seguintes requisitos prévios à realização do 
primeiro desembolso, inclusive mediante manifestação prévia do 
Fonplata: 

a) que o Mutuário demonstre, à satisfação do Fonplata, a 
constituição da Unidade Executora do Projeto, com a respectiva 
designação do pessoal responsável pelo controle e acompanha-
mento do Projeto; e 

b) que o Mutuário tenha apresentado, à satisfação do Fon-
plata, o Manual Operacional do Projeto e o Plano Operativo Anual 
referente ao seu primeiro ano de execução; 

II – formalize o respectivo contrato de contragarantia. 

Art. 4º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida 
no prazo máximo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado a partir de 
sua publicação. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 13 de maio de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, 

Presidente do Senado Federal. 
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RESOLUÇÃO Nº 15, DE 2008

Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, com o Banco In-
ternacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), 
no valor de até US$ 550,000,000.00 (quinhentos e cinqüenta 
milhões de dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Estado de São Paulo autorizado a contratar operação de crédito 

externo, com garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até US$ 550,000,000.00 (quinhentos 
e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam-se ao financiamento parcial do Projeto Material Ro-
dante e Sistemas para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) 
e para a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô). 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas 
seguintes condições: 

I – devedor: Estado de São Paulo; 
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e De-

senvolvimento (Bird); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 550,000,000.00 (quinhentos e cinqüenta 

milhões de dólares norte-americanos); 
V – modalidade: empréstimo margem fixa (fixed spread 

loan); 
VI – prazo de desembolso: até 31 de junho de 2013; 
VII – amortização: em parcelas semestrais e consecutivas, 

vencendo-se a primeira em 15 de maio de 2013 e a última em 15 
de novembro de 2032; 

VIII – juros: exigidos semestralmente nos dias 15 dos meses 
de maio e novembro de cada ano, e calculados sobre o saldo de-
vedor periódico do empréstimo, a uma taxa composta pela Libor 
de 6 (seis) meses para dólares norte-americanos, acrescida de 
margem fixa a ser determinada pelo Bird a cada exercício fiscal 
e fixada na data de assinatura do contrato; 

IX – comissão à vista: 0,25% (vinte e cinco centésimos por 
cento) sobre o valor do empréstimo, a ser debitada na data em 
que o contrato entrar em efetividade; 

X – juros de mora: 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao 
ano) acrescidos aos juros devidos e ainda não pagos. 
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§ 1º As datas de pagamento do principal, dos encargos fi-
nanceiros e dos desembolsos previstos poderão ser alteradas em 
função da data de assinatura do contrato de empréstimo. 

§ 2º À operação de crédito de que trata esta Resolução se 
aplica a possibilidade de o Bird proceder à fixação automática dos 
juros, podendo, para tanto, converter a taxa de juros aplicável ao 
montante parcialmente desembolsado a cada 6 (seis) meses de 
flutuante para fixa. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Esta-
do de São Paulo na operação de crédito externo referida nesta 
Resolução. 

Parágrafo único. A autorização prevista no caput fica con-
dicionada a que o Estado de São Paulo celebre contrato com a 
União para a concessão de contragarantias, sob a forma de vin-
culação das quotas de repartição de receitas previstas no art. 
159, complementadas pelas receitas próprias previstas nos arts. 
155 e 157, nos termos do art. 167, § 4º, todos da Constituição 
Federal, e outras garantias em direito admitidas, podendo o Go-
verno Federal reter os recursos necessários para cobertura dos 
compromissos honrados diretamente das contas centralizadoras 
da arrecadação do Estado de São Paulo.

Art. 4º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida 
no prazo máximo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado a partir de 
sua publicação. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 13 de maio de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO nº 16, DE 2008

Denomina “Edifício Senador Antônio Farias” o edifício-se-
de da Secretaria de Telecomunicações do Senado Federal.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O edifício-sede da Secretaria de Telecomunicações do Senado 

Federal passa a denominar-se “Edifício Senador Antônio Farias”.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 14 de maio de 2008. – Senador Garibaldi Alves 

Filho-Presidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 17, DE 2008

Autoriza o Município de Toledo (PR), a contratar ope-
ração de crédito externo, com garantia da União, junto ao 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de 
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até US$ 7,333,700.00 (sete milhões, trezentos e trinta e três 
mil e setecentos dólares norte-americanos), cujos recursos 
destinam-se ao financiamento parcial do “Programa de De-
senvolvimento SócioEconômico Sustentável do Município 
de Toledo”, no âmbito do Pró-cidades. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Município de Toledo (PR) autorizado a contratar operação de 

crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), no valor de até US$ 7,333,700.00 (sete milhões, trezen-
tos e trinta e três mil e setecentos dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito exter-
no referida no caput destinam-se ao financiamento parcial do “Programa de 
Desenvolvimento Sócio-Econômico Sustentável do Município de Toledo”, no 
âmbito do Pró-cidades. 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas 
seguintes condições: 

I − credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID); 

II – valor do empréstimo: até US$ 7,333,700.00 (sete mi-
lhões, trezentos e trinta e três mil e setecentos dólares norte-
americanos); 

III – opções de conversão: o mutuário poderá exercer a “Op-
ção de Conversão dos Desembolsos de Moeda” e/ou a “Opção 
de Conversão de Moeda dos Saldos Devedores”, sendo cobrada, 
a cada conversão, uma comissão equivalente a 25 pontos-base 
(anualizada) sobre o montante convertido; 

IV − valor da contrapartida municipal: US$ 7,333,700.00 
(sete milhões, trezentos e trinta e três mil e setecentos dólares 
norte-americanos); V – prazo de desembolso: 48 (quarenta e oito) 
meses, contado a partir da data de vigência do contrato; 

VI − carência: 60 (sessenta) meses; 
VII – amortização do saldo devedor em dólares: em até 41 

(quarenta e uma) parcelas semestrais, sucessivas e, sempre que 
possível, iguais, pagas sempre no 15º dia dos meses de abril e 
outubro; 

VIII – amortização do saldo devedor em reais: será fixada 
para cada desembolso convertido para reais, de acordo com as 
condições oferecidas pelo BID na “Carta de Cotação Indicativa 
da Conversão de Desembolso ao Mutuário” e da “Carta de Noti-
ficação da Conversão de Desembolso”; 

IX – juros aplicáveis aos saldos devedores em dólares: nos 
empréstimos do Mecanismo Unimonetário, o mutuário poderá 
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optar pela Taxa de Juros Baseada na Libor ou pela Taxa de Ju-
ros Ajustável: 

a) no caso da taxa de juros baseada na Libor, os juros se-
rão exigidos semestralmente, calculados sobre o saldo devedor 
do empréstimo, a uma taxa anual para cada trimestre composta 
pela taxa de juros Libor trimestral para dólar norte-americano, 
mais (ou menos) uma margem de custo relacionada às capta-
ções que financiam os empréstimos modalidade Libor, mais o 
valor líquido de qualquer custo/lucro gerado por operações para 
mitigar as flutuações da Libor e mais a margem (spread) atual 
para empréstimos do capital ordinário; 

b) no caso de Empréstimos do Mecanismo Unimonetário 
com Taxa de Juros Ajustável, os juros incidirão sobre os saldos 
devedores diários do empréstimo a uma taxa anual para cada se-
mestre que será determinada em função do Custo dos Emprés-
timos Qualificados com uma Taxa de Juros Ajustável na Moeda 
Única do Financiamento, acrescida da margem vigente (spread) 
para empréstimo do capital ordinário expressa em termos de uma 
porcentagem anual; 

X − juros aplicáveis aos saldos devedores em reais: no caso 
de conversão de moeda, o BID indicará, por meio das Cartas de 
Notificação, a Taxa de Juros Base, que significa a taxa de juros 
equivalente no mercado de BRL à soma de taxa USD Libor para 
3 (três) meses, mais 10 pontos-base; e será determinada para 
cada conversão em função da Taxa Fixa de Juros Aplicada a um 
Montante Nominal Corrigido pela Inflação, do Cronograma de 
Pagamentos, da Data de Conversão e do montante nominal de 
cada conversão; 

XI – comissão de crédito: de até 0,75% a.a. (setenta e cinco 
centésimos por cento ao ano), calculada sobre o saldo não desem-
bolsado do empréstimo, exigida juntamente com os juros, entrando 
em vigor 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato; 

XII − despesas com inspeção e supervisão gerais: até 1% 
(um por cento) do financiamento, cabendo ressaltar que, no mo-
mento, esta taxa não está sendo cobrada. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de Toledo 
(PR) na operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

Parágrafo único. A autorização prevista no caput é condicionada a que 
o Município, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, satisfaça 
as seguintes demandas: 

I – cumpra os seguintes requisitos prévios à realização do 
primeiro desembolso, inclusive mediante manifestação do BID: 
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a) criação formal, por Decreto, da Unidade Executora do 
Programa (UEP), do Comitê Deliberativo e do Comitê Técnico; e 

b) seleção do sistema gerencial e do controle financeiro-
contábil; 

II – formalize o respectivo contrato de contragarantia. 

Art. 4º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida 
no prazo máximo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado a partir de 
sua publicação. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 2 de julho de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 18, DE 2008

Autoriza o Município de Ipatinga, Estado de Minas Ge-
rais, a contratar operação de crédito externo, com garantia da 
União, junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da 
Bacia do Prata (FONPLATA), no valor de até US$ 19,250,000.00 
(dezenove milhões, duzentos e cinqüenta mil dólares norte-
americanos), cujos recursos destinam-se ao financiamento 
parcial do “Projeto de Desenvolvimento Urbano, Social e Am-
biental do Município de Ipatinga – Ipatinga Mais Humana”. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Município de Ipatinga, Estado de Minas Gerais, autorizado a 

contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Fundo 
Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), no valor de 
até US$ 19,250,000.00 (dezenove milhões, duzentos e cinqüenta mil dólares 
norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam-se ao financiamento parcial do “Projeto de Desen-
volvimento Urbano, Social e Ambiental do Município de Ipatinga – Ipatinga 
Mais Humana”. 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas 
seguintes condições: 

I − credor: Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da 
Bacia do Prata (Fonplata); 

II – valor do empréstimo: até US$ 19,250,000.00 (dezenove 
milhões, duzentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos); 

III − valor da contrapartida municipal: US$ 19,250,000.00 
(dezenove milhões e duzentos e cinqüenta mil dólares norte-
americanos); 

IV – prazo de desembolso: 48 (quarenta e oito) meses, con-
tado a partir da data de vigência do contrato; 
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V − carência: 54 (cinqüenta e quatro) meses; 
VI – amortização: em 32 (trinta e duas) parcelas semestrais, 

sucessivas e, sempre que possível, iguais, pagas sempre no 20º 
dia dos meses de abril e outubro; 

VII – juros: exigidos semestralmente em 20 de abril e 20 de 
outubro de cada ano, calculados sobre o saldo devedor periódico 
do empréstimo, a uma taxa anual composta pela Libor semestral 
para dólar norte-ame-ricano, acrescidos de um spread de 3,0% 
(três por cento): 

a) a taxa de juros anual poderá ser reduzida em 0,25% (vinte 
e cinco centésimos por cento) caso o Programa seja concluído no 
tempo previsto, sem que seja ampliado o prazo de desembolsos 
originalmente previsto; 

b) a redução prevista na alínea a, quando cabível, será apli-
cada a partir da data de vencimento do prazo de desembolsos; 

VIII – comissão de compromisso: 0,75% a.a. (setenta e cinco 
centésimos por cento ao ano), sobre os saldos não desembol-
sados do financiamento, exigida semestralmente, nas mesmas 
datas do pagamento dos juros, entrando em vigor 180 (cento e 
oitenta) dias após a assinatura do contrato; 

IX – comissão de administração: US$ 169,375.00 (cento e 
sessenta e nove mil, trezentos e setenta e cinco dólares norte-
americanos), sendo descontado do montante total do emprésti-
mo, em uma única quota, tão logo sejam cumpridas as condições 
prévias ao primeiro desembolso. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de Ipa-
tinga, Estado de Minas Gerais, na operação de crédito externo referida nesta 
Resolução. 

Parágrafo único. A autorização prevista no caput é condicionada a que 
o Município, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, atenda 
aos seguintes requisitos: 

I – formalize o respectivo contrato de contragarantia; 
II – cumpra os seguintes requisitos prévios à realização do 

primeiro desembolso, inclusive mediante manifestação do Fon-
plata: 

a) a constituição da Unidade Executora do Projeto, com a 
respectiva designação do pessoal responsável pelo controle e 
acompanhamento do Programa; 

b) a apresentação do Plano Operativo Anual referente ao 
primeiro ano de execução do Programa, bem como o respectivo 
Manual Operacional; e 
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c) a apresentação de parecer jurídico que demonstre ser 
juridicamente possível deter a posse ou a propriedade de todas 
as áreas que não pertençam ao Município e que deverão ser uti-
lizadas na execução do Programa. 

Art. 4º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida 
no prazo máximo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado a partir de 
sua publicação. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 2 de julho de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 19, DE 2008

Autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina (PI) a contra-
tar operação de crédito externo, com garantia da União, com 
o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD), no valor de até US$ 31,130,000.00 (trinta e um milhões 
e cento e trinta mil dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É a Prefeitura Municipal de Teresina (PI) autorizada a contratar ope-

ração de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até US$ 31,130,000.00 
(trinta e um milhões e cento e trinta mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida 
no caput destinam-se ao financiamento do Programa Lagoas do Norte. 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser contratada 
nas seguintes condições: 

I – devedor: Prefeitura Municipal de Teresina (PI); 
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e De-

senvolvimento (Bird); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 31,130,000.00 (trinta e um milhões e 

cento e trinta mil dólares norte-americanos); 
V – prazo de desembolso: até 60 (sessenta) meses contado 

a partir da vigência do contrato; 
VI – amortização: em 40 (quarenta) parcelas semestrais e 

consecutivas, pagas no dia 1º dos meses de fevereiro e agosto 
de cada ano, vencendo-se a primeira em 1º de agosto de 2013 
e a última o mais tardar em 1º de fevereiro de 2033, correspon-
dendo, cada parcela, a 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por 
cento) do valor desembolsado; 

VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas do 
pagamento das amortizações e calculados sobre o saldo devedor 
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periódico do empréstimo, a uma taxa anual composta pela Libor 
para dólar norte-ameri-cano, ou de taxa equivalente para a Mo-
eda do Empréstimo, acrescida de um spread a ser determinado 
pelo Bird a cada exercício fiscal e fixado na data de assinatura 
do contrato; 

VIII – juros de mora: 0,50% a.a. (cinqüenta centésimos por 
cento ao ano), acrescidos aos juros devidos e ainda não pagos, de-
corridos 30 (trinta) dias da data prevista para o seu pagamento; 

IX – comissão à vista: até 0,25% (vinte e cinco centésimos 
por cento) do valor do financiamento, a ser debitada na data em 
que o contrato entrar em efetividade. 

§ 1º Ao empréstimo referido no caput fica facultada a con-
versão da taxa de juros aplicável ao seu montante parcial ou 
total, de flutuante para fixa ou vice-versa, o estabelecimento 
de tetos e bandas para a sua flutuação e a alteração de sua 
moeda de referência para o montante a desembolsar ou já de-
sembolsado. 

§ 2º É autorizado o pagamento dos custos eventualmente 
incorridos pelo Bird, quando do exercício das opções referidas no 
§ 1º, assim como de suas comissões de transação, que deverão 
variar de 0,125% (cento e vinte e cinco milésimos por cento) a 
até 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento). 

§ 3º As datas de pagamento do principal e dos encargos 
financeiros, bem como dos desembolsos, poderão ser alteradas 
em função da data de assinatura do contrato de empréstimo. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia à Prefeitura Municipal 
de Teresina na operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é con-
dicionado a que a Prefeitura Municipal de Teresina celebre contrato com 
a União para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação 
das receitas próprias de que trata o art. 156, das cotas de repartição de 
receitas de que tratam os arts. 158 e 159, todos da Constituição Federal, 
e outras em Direito admitidas, podendo o Governo Federal reter os recur-
sos necessários para cobertura dos compromissos honrados, diretamente 
das transferências federais ou das contas centralizadoras da arrecadação 
do Município. 

Art. 4º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida 
no prazo máximo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado a partir de 
sua publicação. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 2 de julho de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, 

Presidente do Senado Federal. 
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RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2008

Autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da República Federativa do 
Brasil, com o Banco Internacional para Reconstrução e De-
senvolvimento (BIRD), no valor de até US$ 976,000,000.00 
(novecentos e setenta e seis milhões de dólares norte-ame-
ricanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de Minas Gerais autorizado a contratar operação de 

crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, com o Ban-
co Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor total 
de até US$ 976,000,000.00 (novecentos e setenta e seis milhões de dólares 
norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao 
Programa de Parceria para o Desenvolvimento de Minas Gerais II (Second 
Minas Gerais Development Partnership Project). 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas 
seguintes condições: 

I – devedor: Estado de Minas Gerais; 
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e De-

senvolvimento (BIRD); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 976,000,000.00 (novecentos e setenta 

e seis milhões de dólares norte-america-nos); 
V – prazo de desembolso: 36 (trinta e seis) meses, contado 

a partir da data de vigência do contrato; 
VI – amortização: em 47 (quarenta e sete) parcelas semes-

trais, sucessivas, e sempre que possível, iguais, vencendo-se a 
primeira em 15 de outubro de 2014 e a última em 15 de outubro 
de 2037, correspondendo cada uma das primeiras 46 (quarenta 
e seis) prestações a 2,13% (dois inteiros e treze centésimos por 
cento) do valor total do empréstimo, e a última a 2,02% (dois in-
teiros e dois centésimos por cento); 

VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de 
pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa composta pela taxa de ju-
ros Libor semestral para dólar norte-americano, acrescidos de 
uma margem a ser determinada pelo Bird a cada exercício fiscal 
e fixado na data de assinatura do contrato; 

VIII – prazo de carência: 72 (setenta e dois) meses; 
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IX – comissão à vista: 0,25% (vinte e cinco centésimos por 
cento) sobre o valor do empréstimo, a ser debitada na data em 
que o contrato entrar em efetividade; 

X – juros de mora: 0,50% a.a. (cinqüenta centésimos por 
cento ao ano), acrescido aos juros devidos e ainda não pagos 30 
(trinta) dias após a data prevista para o seu pagamento. 

§ 1º Ao empréstimo referido no caput é facultada a conver-
são da taxa de juros aplicável ao seu montante parcial ou total, 
de flutuante para fixa ou vice-versa, o estabelecimento de tetos e 
bandas para a sua flutuação e a alteração de sua moeda de refe-
rência para o montante a desembolsar ou já desembolsado. 

§ 2º É autorizado o pagamento dos custos eventualmente 
incorridos pelo Bird, quando do exercício das opções referidas no 
§ 1º, assim como de suas comissões de transação, que deverão 
variar de 0,125% (cento e vinte e cinco milésimos por cento) a 
até 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento). 

§ 3º As datas de pagamento do principal e dos encargos 
financeiros, bem como dos desembolsos, poderão ser alteradas 
em função da data de assinatura do contrato de empréstimo. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado de Minas Gerais 
na contratação da operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condi-
cionado a que o Estado de Minas Gerais celebre contrato com a União para 
a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas pró-
prias de que trata o art. 155, e das cotas de repartição de receitas de que 
tratam os arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal, e outras garantias 
em Direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências 
de recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados, direta-
mente das contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou das transfe-
rências federais. 

Art. 4º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida 
no prazo máximo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado a partir da vi-
gência desta Resolução. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 2 de julho de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 21, DE 2008

Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, com o 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
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(BIRD), no valor de até US$ 1,100,000,000.00 (um bilhão e cem 
milhões de dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Estado do Rio Grande do Sul autorizado a contratar operação 

de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Internacional para Re-
construção e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até US$ 1,100,000,000.00 
(um bilhão e cem milhões de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam-se a apoiar o Programa de Sustentabilidade Fiscal 
para o Crescimento do Estado do Rio Grande do Sul, por meio de operação 
de reestruturação da dívida estadual. 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas 
seguintes condições: 

I – devedor: Estado do Rio Grande do Sul; 
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e De-

senvolvimento (BIRD); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 1,100,000,000.00 (um bilhão e cem mi-

lhões de dólares norte-americanos); 
V – modalidade: apoio a políticas públicas (Development 

Policy Loan); 
VI – prazo de desembolso: até 31 de dezembro de 2010; 
VII – amortização: em parcelas mensais e consecutivas, 

vencendo-se a primeira em 15 de agosto de 2008 e a última 
em 15 de junho de 2038, em esquema de pagamento custo-
mizado; 

VIII – juros: exigidos mensalmente nas mesmas datas do 
pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa composta pela Libor men-
sal para dólar norte-americano, acrescida de margem fixa a ser 
determinada pelo Bird a cada exercício fiscal e fixada na data de 
assinatura do contrato; 

IX – comissão Bird pelo swap de taxa de juros: 0,02% (dois 
centésimos por cento), referentes ao custo operacional de realiza-
ção do swap da Libor de 6 (seis) meses, utilizada para o funding 
do Bird, e a Libor mensal; 

X – custo base do ajuste do swap da taxa de juros: variável 
conforme precificação do mercado de swap; 

XI – comissão à vista: 0,25% (vinte e cinco centésimos por 
cento) sobre o valor do empréstimo, a ser paga pelo mutuário; 

XII – juros de mora: 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao 
ano) acrescido aos juros devidos e ainda não pagos. 
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§ 1º As datas de pagamento do principal, dos encar-
gos financeiros e dos desembolsos previstos poderão ser 
alteradas em função da data de assinatura do contrato de 
empréstimo. 

§ 2º À operação de crédito de que trata esta Resolução se 
aplica a possibilidade de o Bird proceder à fixação automática 
dos juros, podendo, para tanto, converter a taxa de juros apli-
cável ao montante parcial ou total do empréstimo de flutuante 
para fixa ou vice-versa, alterar a moeda de referência da ope-
ração de crédito para o montante já desembolsado e alterar a 
moeda de referência da operação de crédito para o montante 
a desembolsar. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado do Rio Grande 
do Sul para a operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

§ 1º A autorização prevista no caput é condicionada a que: 

I – o Estado do Rio Grande do Sul celebre contrato com a 
União para a concessão de contragarantias, sob a forma de vin-
culação das quotas de repartição de receitas previstas no art. 
159, complementadas pelas receitas próprias previstas nos arts. 
155 e 157, nos termos do art. 167, § 4º, todos da Constituição 
Federal, e outras garantias em Direito admitidas, podendo o Go-
verno Federal reter os recursos necessários para cobertura dos 
compromissos honrados diretamente das contas centralizadoras 
da arrecadação do Estado do Rio Grande do Sul; 

II – o Estado do Rio Grande do Sul regularize os débitos 
junto à Administração Pública Federal e suas entidades con-
troladas; 

III – seja emitida carta de credenciamento do Banco Cen-
tral do Brasil; 

IV – seja verificado se permanecem válidas as medidas li-
minares do Supremo Tribunal Federal relativas à Ação Cautelar 
nº 2.026-3 e à Ação Cautelar nº 2.040-9. 

§ 2º A autorização prevista no caput inclui o montante refe-
rente à liquidação das Letras Financeiras do Estado do Rio Grande 
do Sul – LFTRS, efetuada em 16 de maio de 2008. 

Art. 4º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida 
no prazo máximo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado a partir de 
sua publicação. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 2 de julho de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, 

Presidente do Senado Federal. 
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RESOLUÇÃO Nº 22, DE 2008

Autoriza o Estado do Amazonas a contratar operação de 
crédito externo com o Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento (Bird), no valor de até US$ 24,250,000.00 
(vinte e quatro milhões e duzentos e cinqüenta mil dólares 
norte-americanos), com garantia da União. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Estado do Amazonas autorizado a contratar operação de cré-

dito externo, com garantia da União, com o Banco Internacional para Recons-
trução e Desenvolvimento (Bird), no valor de até US$ 24,250,000.00 (vinte e 
quatro milhões e duzentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos). 

§ 1º Os recursos advindos da operação de crédito referida no caput des-
tinam-se ao financiamento do Projeto de Desenvolvimento Regional do Alto 
Solimões – em suporte ao Projeto Zona Franca Verde. 

§ 2º É facultado ao Bird converter a taxa de juros, de flutuante para fixa, 
aplicável ao montante parcialmente ou total do empréstimo, e alterar a moeda 
de referência da operação de crédito, tanto para o montante já desembolsado 
quanto para o montante a desembolsar. 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas 
seguintes condições: 

I – devedor – Estado do Amazonas; 
II – credor – Banco Internacional para Reconstrução e De-

senvolvimento (Bird); 
III – garantidor – República Federativa do Brasil; 
IV – valor – até US$ 24,250,000.00 (vinte e quatro milhões 

e duzentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos); 
V – prazo de desembolso – até 30 de junho de 2012; 
VI – amortização – em parcelas semestrais e consecutivas, 

vencendo-se a primeira em 1º de junho de 2013 e a última, o mais 
tardar, em 1º de dezembro de 2024, correspondendo cada uma 
das parcelas a 4,17% (quatro inteiros e dezessete centésimos 
por cento) do valor desembolsado; 

VII – juros – exigidos semestralmente nas mesmas datas de 
pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa composta pela Libor se-
mestral para dólar norte-americano, acrescidos de uma margem 
fixa a ser determinada pelo Bird a cada exercício fiscal e fixada 
na data de assinatura do contrato; 

VIII – comissão à vista – 0,25% (vinte e cinco centésimos 
por cento) sobre o valor do empréstimo, a ser debitada na data 
em que o contrato entrar em efetividade; 
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IX – juros de mora – 0,50% a.a. (cinqüenta centésimos por 
cento ao ano) acrescidos aos juros devidos e ainda não pagos, 
caracterizada a mora 30 (trinta) dias após a data prevista para 
pagamento dos juros.  

Parágrafo único. As datas de pagamentos do principal e 
dos encargos financeiros, bem como dos desembolsos, poderão 
ser alteradas em função da data de assinatura do contrato de 
empréstimo. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado do Amazonas 
na contratação da operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condi-
cionado a que o Estado do Amazonas celebre contrato com a União para a 
concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas próprias 
de que trata o art. 155 e das cotas de repartição de receitas de que tratam os 
arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal, e outras garantias em Direito 
admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos 
necessários para cobertura dos compromissos honrados, diretamente das contas 
centralizadoras da arrecadação do Estado ou das transferências federais. 

Art. 4º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida 
no prazo máximo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado a partir da vi-
gência desta Resolução. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 9 de julho de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 2008

Autoriza o Município de Sorocaba (SP) a contratar ope-
ração de crédito externo, com garantia da União, com a 
Corporação Andina de Fomento (CAF), no valor de até US$ 
42,790,000.00 (quarenta e dois milhões e setecentos e noventa 
mil dólares norte-americanos), para o financiamento parcial 
do Programa Ambiental e de Integração Social do Município 
de Sorocaba. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Município de Sorocaba (SP) autorizado a contratar operação 

de crédito externo, com garantia da União, com a Corporação Andina de Fo-
mento (CAF), no valor de até US$ 42,790,000.00 (quarenta e dois milhões e 
setecentos e noventa mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida no 
caput destinam-se ao financiamento do Programa Ambiental e de Integração 
Social do Município de Sorocaba. 
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Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser contratada 
nas seguintes condições: 

I – devedor: Município de Sorocaba (SP); 
II – credor: Corporação Andina de Fomento (CAF); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 42,790,000.00 (quarenta e dois milhões 

e setecentos e noventa mil dólares norte-americanos); 
V – prazo de desembolso: até 48 (quarenta e oito) meses 

contado da data de assinatura do contrato; 
VI – amortização: em 12 (doze) parcelas semestrais e con-

secutivas, de valores preferencialmente iguais, vencendo a pri-
meira aos 54 (cinqüenta e quatro) meses a contar da data de 
assinatura do contrato; 

VII – juros: exigidos semestralmente, calculados com base 
na Libor semestral para dólar norte-americano, acrescidos de um 
spread, expresso como percentagem anual, de 0,90% a.a. (no-
venta centésimos por cento ao ano); 

VIII – juros de mora: 2,0% a.a. (dois por cento ao ano), em 
adição aos juros devidos; 

IX – comissão de compromisso: 0,25% a.a. (vinte e cinco 
centésimos por cento ao ano), calculada sobre o saldo não desem-
bolsado do empréstimo, entrando em vigor a partir do vencimento 
do primeiro semestre após a assinatura do contrato; 

X – comissão de financiamento: 0,55% (cinqüenta e cinco 
centésimos por cento), sobre o montante total do empréstimo, 
devida a partir do início de vigência do contrato e, no mais tardar, 
na oportunidade em que se realize o primeiro desembolso. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de Soro-
caba (SP) na operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput fica condi-
cionado a que o Município de Sorocaba celebre contrato com a União para a 
concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas próprias 
de que trata o art. 156, das cotas de repartição de receitas de que tratam os 
arts. 158 e 159, todos da Constituição Federal, e outras em Direito admitidas, 
podendo o Governo Federal reter os recursos necessários para cobertura dos 
compromissos honrados, diretamente das transferências federais ou das con-
tas centralizadoras da arrecadação do Município. 

Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de 
540 (quinhentos e quarenta) dias, contado a partir de sua publicação. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Congresso Nacional, 16 de julho de 2008. – Senador Garibaldi Alves 

Filho, Presidente do Senado Federal. 
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RESOLUÇÃO Nº 24, DE 2008

Autoriza o Município de Vitória (ES) a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até 
US$ 39,100,000.00 (trinta e nove milhões e cem mil dólares 
norte-americanos).

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Município de Vitória (ES) autorizado a contratar operação de 

crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), no valor de até US$ 39,100,000.00 (trinta e nove milhões 
e cem mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida 
no caput destinam-se ao financiamento do Programa de Desenvolvimento Ur-
bano e Inclusão Social de Vitória. 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser contratada 
nas seguintes condições: 

I – devedor: Município de Vitória (ES); 
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 39,100,000.00 (trinta e nove milhões e 

cem mil dólares norte-americanos); 
V – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos, contado a partir 

da vigência do contrato; 
VI – amortização do saldo devedor em dólar: em parce-

las semestrais e consecutivas, de valores tanto quanto possível 
iguais, pagas no dia 15 dos meses de abril e outubro de cada 
ano, vencendo-se a primeira após transcorrido 5 (cinco) anos e 
a última no mais tardar 25 (vinte e cinco) anos, ambos contados 
a partir da data de assinatura do contrato; 

VII – amortização do saldo devedor em reais: será fixada 
para cada valor do desembolso convertido para reais, sendo que 
as condições oferecidas pelo BID constarão da Carta de Cotação 
Indicativa de Conversão de Desembolso ao Mutuário e da Carta 
de Notificação da Conversão de Desembolso; 

VIII – juros aplicáveis a saldos devedores em dólar norte-
americano: 

a) para a opção pela taxa de juros baseada na Libor, serão 
exigidos semestralmente, calculados sobre o saldo devedor do 
empréstimo, a uma taxa anual para cada trimestre composta pela 
Libor trimestral para dólar norte-americano, mais ou menos uma 
margem de custo relacionada às captações que financiam os em-
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préstimos da modalidade Libor, mais o valor líquido de qualquer 
custo ou lucro gerado por operações para mitigar as flutuações 
da Libor e mais a margem para empréstimo do capital ordinário; 

b) para a opção pela taxa de juros ajustável, os juros inci-
dirão sobre os saldos devedores diários do empréstimo, a uma 
taxa anual para cada semestre que será determinada em função 
dos custos dos empréstimos qualificados, com uma taxa de juros 
ajustável na moeda única do financiamento, acrescida de mar-
gem para empréstimo do capital ordinário expressa em termos 
de uma porcentagem anual; 

IX – juros aplicáveis a saldos devedores em reais: no caso 
de conversão da moeda, será aplicada a taxa de juros base, que 
equivale, no mercado de reais, à soma da taxa da Libor para dólar 
norte-americano para 3 (três) meses, mais 10 (dez) pontos-base, 
sendo que a taxa de juros base será determinada para cada con-
versão em função da taxa fixa de juros aplicada a um montante 
nominal corrigido pela inflação, do cronograma de pagamentos, da 
data de conversão e do montante nominal de cada conversão; 

X – comissão de crédito: até 0,75% a.a. (setenta e cinco 
centésimos por cento ao ano), calculada sobre o saldo devedor 
não desembolsado do empréstimo, exigida juntamente com os 
juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após a assinatura 
do contrato; 

XI – despesas com inspeção e supervisão geral: até 1% (um 
por cento) do valor do financiamento. 

§ 1º Ao empréstimo referido no caput fica assegurada a “Op-
ção de Conversão dos Desembolsos de Moeda” e/ou a “Opção de 
Conversão da Moeda dos Saldos Devedores”, sendo que a cada 
conversão será cobrada uma comissão equivalente a 25 (vinte e 
cinco) pontos-base, anualizada, sobre o montante convertido. 

§ 2º As datas de pagamento do principal e dos encargos 
financeiros, bem como dos desembolsos, poderão ser alteradas 
em função da data de assinatura do contrato de empréstimo. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de Vitória 
(ES) na operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput fica con-
dicionado a que o Município de Vitória celebre contrato com a União para a 
concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas próprias 
de que trata o art. 156, das cotas de repartição de receitas de que tratam os 
arts. 158 e 159, todos da Constituição Federal, e outras em Direito admitidas, 
podendo o Governo Federal reter os recursos necessários para cobertura dos 
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compromissos honrados, diretamente das transferências federais ou das con-
tas centralizadoras da arrecadação do Município. 

Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de 
540 (quinhentos e quarenta) dias, contado a partir de sua publicação. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Congresso Nacional, 16 de julho de 2008. – Senador Garibaldi Alves 

Filho, Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 25, DE 2008

Altera a Resolução nº 20, de 1993, para disciplinar o 
funcionamento do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 
do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve:
Art. 1º A Resolução nº 20, de 1993, passa a vigorar com as seguintes 

alterações:

“Art. 14. A representação contra Senador por fato sujeito à 
pena de perda do mandato ou à pena de perda temporária do 
exercício do mandato, aplicáveis pelo Plenário do Senado, na 
qual, se for o caso, sob pena de preclusão, deverá constar o rol 
de testemunhas, em número máximo de 5 (cinco), os documen-
tos que a instruem e a especificação das demais provas que se 
pretende produzir, será oferecida diretamente ao Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar pela Mesa ou por partido político com 
representação no Congresso Nacional. 

§ 1º Apresentada a representação, o Presidente do Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar procederá ao exame preliminar de 
sua admissão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, determinando o 
seu arquivamento nos seguintes casos: I – se faltar legitimidade 
ao seu autor; II – se a representação não identificar o Senador 
e os fatos que lhe são imputados; III – se, ressalvados os casos 
previstos no inciso I do art. 3º desta Resolução, os fatos relata-
dos forem referentes a período anterior ao mandato ou se forem 
manifestamente improcedentes.

§ 2º Da decisão que determine o arquivamento da repre-
sentação caberá recurso ao Plenário do Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar, no prazo de 2 (dois) dias úteis contado de 
sua publicação, subscrito por, no mínimo, 5 (cinco) de seus mem-
bros.” (NR) 

“Art. 15. Admitida a representação, o Presidente do Con-
selho de Ética e Decoro Parlamentar determinará as seguintes 
providências: 

I – registro e autuação da representação; 
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II – notificação do Senador, acompanhada da cópia da res-
pectiva representação e dos documentos que a instruíram, para 
apresentar defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis conta-
do da intimação, pessoal ou por intermédio de seu gabinete no 
Senado Federal, observando-se o seguinte: 

a) a defesa prévia deverá, se for o caso, estar acompanhada 
de documentos e rol de testemunhas, até o máximo de 5 (cinco), 
sob pena de preclusão; 

b) transcorrido o prazo sem apresentação de defesa, o Pre-
sidente do Conselho nomeará defensor dativo para oferecê-la, 
reabrindo-lhe igual prazo, ressalvado o direito do representado 
de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança ou a si mesmo 
defender-se, sem abertura de novo prazo para defesa; 

III – designação de relator, mediante sorteio, a ser realizado 
em até 3 (três) dias úteis, entre os membros do Conselho, sempre 
que possível, não filiados ao partido político representante ou ao 
partido político do representado. 

§ 1º A escolha do defensor dativo compete ao Presidente do 
Conselho, vedada a designação de membro do próprio colegiado, 
nos termos do inciso III do caput deste artigo. 

§ 2º No caso de impedimento ou desistência do relator, o 
Presidente do Conselho designará substituto na reunião ordinária 
subseqüente, observado o disposto no inciso III do caput deste 
artigo.” (NR) 

“Art. 15-A. Oferecida a defesa prévia, o relator apresenta-
rá relatório preliminar, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, e o 
Conselho, em igual prazo, realizará análise inicial do mérito da 
representação, no qual examinará se há indícios de prática de 
ato que possa sujeitar o Senador à perda do mandato ou de ato 
punível na forma dos arts. 8º e 9º desta Resolução. 

§ 1º Se houver indícios de prática de ato que possa sujeitar 
o Senador à perda do mandato, em decisão adotada pelo Con-
selho de Ética e Decoro Parlamentar, que se dará em processo 
de votação nominal e aberta, a representação será recebida e 
será instaurado o processo disciplinar. 

§ 2º Instaurado o processo, o Conselho se manifestará so-
bre a necessidade de afastamento do representado do cargo que 
eventualmente exerça, de dirigente em Comissão ou na Mesa, 
desde que exista: 

I – indício da alegação de prática de ato incompatível com 
o decoro parlamentar; 

II – fundado receio de dano irreparável ou de difícil repara-
ção à imagem do Senado Federal. 
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§ 3º O afastamento de que trata o § 2º será coincidente com a previsão 
de conclusão do relatório proposta pelo relator, admitindo-se uma prorroga-
ção, por igual período. 

§ 4º Para fins do disposto no § 4º do art. 55 da Constituição Federal e 
no art. 20 desta Resolução, considera-se instaurado o processo a partir da 
publicação da decisão de que trata o § 1º deste artigo, que se dará impreteri-
velmente no Diário do Senado Federal que circular no dia subseqüente. 

§ 5º Na hipótese da inexistência de indícios de prática de ato que pos-
sa sujeitar o Senador à perda do mandato, a representação será convertida 
em denúncia se houver indício da prática de fato sujeito às medidas previstas 
nos arts. 8º e 9º desta Resolução, instaurando-se processo disciplinar para a 
aplicação daquelas medidas, nos termos ali estabelecidos. 

§ 6º Se o Conselho decidir pela improcedência da representação, ela 
será arquivada.”

“Art. 16. Ao representado e ao denunciado é assegurado 
amplo direito de defesa e o contraditório, devendo ser intimados 
pelos respectivos gabinetes no Senado Federal ou por intermé-
dio de procurador, para acompanhar todos os atos e termos do 
processo disciplinar.” (NR) 

“Art. 17.  ..............................................................................

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

§ 2º Apresentada a denúncia, o Presidente do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar procederá ao exame preliminar de sua admissão no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, determinando o seu arquivamento nos seguintes casos: 

I – se faltar legitimidade ao seu autor; 
II – se a denúncia não identificar o Senador e os fatos que 

lhe são imputados; 
III – se, ressalvados os casos previstos no inciso I do art. 3º 

desta Resolução, os fatos relatados forem referentes a período an-
terior ao mandato ou se forem manifestamente improcedentes. 

§ 3º Da decisão que determine o arquivamento da denúncia 
caberá recurso ao Plenário do Conselho de Ética e Decoro Par-
lamentar, subscrito por, no mínimo, 5 (cinco) de seus membros, 
no prazo de 2 (dois) dias úteis contados de sua publicação, que 
se dará impreterivelmente no Diário do Senado Federal do dia 
subseqüente. 

§ 4º Admitida a denúncia, será designado, por sorteio, re-
lator, que realizará sumariamente a verificação de procedência 
das informações, ouvido o denunciado, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contado de sua intimação. 
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§ 5º Transcorrido o prazo mencionado no § 4º deste artigo, 
o Presidente incluirá a matéria na pauta da reunião subseqüente, 
na qual o Conselho deliberará pela procedência da denúncia ou 
pelo seu arquivamento. 

§ 6º Considerada procedente a denúncia por fato sujeito às 
medidas previstas nos arts. 8º e 9º desta Resolução, será instau-
rado processo disciplinar e o Conselho promoverá sua aplicação, 
nos termos ali estabelecidos. 

§ 7º Caso entenda que a acusação é fundada em indícios 
bastantes que, se comprovados, justificariam a perda do mandato, 
o Conselho encaminhará os autos à Mesa, para a apresentação 
de representação. 

§ 8º Qualquer partido político com representação no Congres-
so Nacional poderá subscrever a denúncia de que trata o § 7º que, 
nesse caso, será encaminhada à Mesa como representação. 

§ 9º Recebida de volta pelo Conselho a representação de 
que tratam os §§ 7º e 8º, será aberto processo disciplinar e expe-
dida notificação específica para o representado, para os fins do § 
4º do art. 55 da Constituição e do art. 20 desta Resolução. 

§ 10. Poderá o Conselho, independentemente de denúncia 
ou representação, promover a apuração, nos termos deste artigo, 
de ato ou omissão atribuída a Senador.” (NR) 

“CAPÍTULO VI-A  
Da Instrução Probatória

Art. 17-A. Iniciado o processo disciplinar, o Conselho proce-
derá às diligências e à instrução probatória que entender neces-
sárias, assim como as requeridas pelo representante ou denun-
ciante, pelo representado ou denunciado e pelo relator e pelos 
demais membros do Conselho, mediante a intimação prévia do 
representado ou denunciado, que poderá ser feita por intermé-
dio de seu gabinete no Senado Federal, para, querendo, acom-
panhar os atos. 

Parágrafo único. Nos casos puníveis com suspensão de 
prerrogativas regimentais, a instrução probatória será processa-
da em, no máximo, 30 (trinta) dias úteis. 

Art. 17-B. O Conselho poderá convocar o representado ou denunciado 
para prestar depoimento pessoal. 

Parágrafo único. Se forem inquiridas testemunhas, o depoimento pessoal 
do representado ou denunciado, quando colhido, poderá precedê-las, desde 
que respeitado o seu direto de ser ouvido também posteriormente a elas. 
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Art. 17-C. Em caso de produção de prova testemunhal, o Presidente de-
verá conduzir os trabalhos e estabelecer a forma de sua execução. 

Parágrafo único. Havendo convocação de reunião para oitiva de teste-
munha, observar-se-ão as seguintes normas, nessa ordem: 

I – serão inquiridas as testemunhas arroladas pelo represen-
tante ou denunciante, as convocadas por iniciativa do Conselho 
e, por último, as arroladas pelo representado ou denunciado; 

II – preferencialmente, a inquirição das testemunhas ocorre-
rá numa única sessão, devendo ficar separadas as de acusação 
das de defesa e serem recolhidas a lugar de onde não possam 
ouvir debates nem as respostas umas das outras; 

III – a testemunha prestará compromisso e falará somente 
sobre o que lhe for perguntado, sendo-lhe defesa qualquer expla-
nação ou consideração inicial à guisa de introdução; 

IV – ao relator será facultado inquirir a testemunha no início do 
depoimento e a qualquer momento que entender necessário; 

V – após a inquirição inicial do relator, será dada a palavra 
ao representado ou denunciado ou ao seu procurador para que 
formule as perguntas que entender necessárias; 

VI – feitas as perguntas, será concedido a cada membro do 
Conselho o prazo de até 10 (dez) minutos improrrogáveis para 
formular perguntas; 

VII – a chamada para que os Senadores inquiram a teste-
munha será feita de acordo com a lista de inscrição, passando-se 
a palavra primeiramente aos membros do Conselho e a seguir 
aos demais Senadores; 

VIII – após os titulares e suplentes inquirirem a testemunha, 
será concedido aos Senadores que não integram o Conselho o 
mesmo prazo dos seus membros, para suas argüições; 

IX – a testemunha não será interrompida, exceto pelo Pre-
sidente ou pelo relator; 

X – se a testemunha se fizer acompanhar de advogado, este 
não poderá intervir ou influir, de qualquer modo, nas perguntas e 
nas respostas, sendo-lhe permitido consignar protesto ao Presi-
dente do Conselho, em caso de abuso ou violação de direito. 

Art. 17-D. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as 
incapazes, impedidas ou suspeitas. 

Parágrafo único. Sendo estritamente necessário, os Senadores ouvirão 
testemunhas impedidas ou suspeitas, mas os seus depoimentos serão pres-
tados independentemente de compromisso e os Senadores lhes atribuirão o 
valor de informantes. 
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Art. 17-E. A Mesa, o representante ou denunciante e o representado ou 
denunciado poderão requerer a juntada de documentos novos em qualquer 
fase do processo, até o encerramento da instrução, desde que pertinentes à 
matéria suscitada na representação ou denúncia. 

Art. 17-F. Se necessária a realização de perícia, o Conselho, em decisão 
fundamentada, designará perito, que poderá ser de órgão externo ao Senado 
Federal. 

§ 1º Feita a designação, o relator poderá formular quesitos e fixará de 
imediato o prazo para a entrega do laudo, comunicando o fato ao perito para 
início dos trabalhos. 

§ 2º Incumbe ao representante ou denunciante e ao representado ou de-
nunciado apresentar quesitos e designar assistente técnico, dentro do prazo 
de 3 (três) dias úteis contado da intimação da designação do perito. 

Art. 17-G. O representado ou denunciado terá ciência da data e local 
designados pelo relator ou indicados pelo perito para ter início a produção 
da prova. 

Art. 17-H. O perito apresentará o laudo na Secretaria do Conselho, no 
prazo fixado pelo relator. 

Parágrafo único. É lícito ao Conselho convocar o perito para prestar es-
clarecimentos orais. 

Art. 17-I. Produzidas as provas, o relator declarará encerrada a instru-
ção, intimará o representado ou denunciado para apresentar suas alegações 
finais no prazo de 3 (três) dias úteis e, após isso, entregará relatório que será 
apreciado pelo Conselho no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

§ 1º Recebido o relatório, a Secretaria do Conselho o desdobrará em 
duas partes, disponibilizando para divulgação apenas a primeira parte, des-
critiva, ficando a segunda parte, que consiste na análise e no voto do relator, 
sob sigilo até sua leitura em reunião pública. 

§ 2º O parecer poderá concluir pela procedência da representação ou 
pelo seu arquivamento, oferecendo-se, na primeira hipótese, o Projeto de Re-
solução apropriado para a declaração da perda do mandato. 

CAPÍTULO VI-B  
Das Nulidades

Art. 17-J. Quando esta Resolução, o Regimento Interno do Senado Federal 
ou norma subsidiária prescreverem determinada forma, sob pena de nulidade, 
sua decretação não poderá ser requerida pela parte que lhe deu causa. 

Parágrafo único. Quando houver forma prescrita, sem cominação de 
nulidade, o Conselho considerará válido o ato se, realizado de outro modo, 
atingir a sua finalidade. 

Art. 17-L. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos os subse-
qüentes, que dele dependam. 
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Art. 17-M. O Conselho, ao pronunciar a nulidade, declarará quais atos 
são atingidos, ordenando as providências necessárias, a fim de que sejam 
repetidos ou retificados. 

§ 1º O ato não se repetirá nem se lhe suprirá a falta quando não preju-
dicar o representado ou denunciado. 

§ 2º Quando puder decidir do mérito a favor do representado ou denun-
ciado, o Conselho não pronunciará a nulidade nem mandará repetir o ato de-
clarado nulo, ou suprir-lhe a falta. 

Art. 17-N. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação 
dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que 
forem necessários, a fim de se observarem as disposições legais. 

CAPÍTULO VI-C  
Da Apreciação do Parecer

Art. 17-O. Na reunião de apreciação do parecer do relator, o Conselho 
observará os seguintes procedimentos, nessa ordem: 

I – anunciada a matéria pelo Presidente, dar-se-á a palavra 
ao relator, que procederá à leitura do relatório; 

II – será concedido o prazo de 20 (vinte) minutos, prorrogá-
vel por mais 10 (dez), ao representado ou denunciado e/ou seu 
procurador para defesa oral, sendo-lhe facultada a entrega prévia 
de memoriais escritos aos membros do Conselho; 

III – será a palavra devolvida ao relator para leitura do seu 
voto; 

IV – a discussão do parecer terá início, podendo cada mem-
bro do Conselho usar a palavra, durante 10 (dez) minutos impror-
rogáveis, após o que será concedido igual prazo aos Senadores 
que não integram o Conselho; 

V – o Conselho passará à deliberação, que se dará em pro-
cesso de votação nominal; 

VI – o resultado final da votação será publicado no Diário 
do Senado Federal. 

§ 1º É facultado ao representado ou denunciado pedir a 
palavra pela ordem para esclarecer sucintamente a matéria em 
discussão. 

§ 2º Em caso de pena de perda do mandato, o parecer do 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar será encaminhado à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para exame dos 
aspectos constitucional, legal e jurídico, o que deverá ser feito no 
prazo de 5 (cinco) sessões ordinárias. 

§ 3º Concluída a tramitação no Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar e na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
será o processo encaminhado à Mesa e, uma vez lido no Expe-
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diente, será publicado no Diário do Senado Federal e distribuído 
em avulsos para inclusão em Ordem do Dia.” 

“Art. 19. Para a apuração de fatos e das responsabilidades 
previstas nesta Resolução, o Conselho poderá solicitar auxílio 
de outras autoridades públicas, inclusive quanto à remessa de 
documentos necessários à instrução probatória, ressalvada a 
competência privativa da Mesa.” (NR) 

“Art. 22.  ..............................................................................
............................................................................................
§ 1º Ressalvados os casos previstos no inciso I do art. 3º 

desta Resolução, a representação ou denúncia somente poderá 
abordar atos ou omissões ocorridas no curso do mandato do re-
presentado ou denunciado. 

§ 2º Os Senadores estão sujeitos ao julgamento do Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar a partir de sua posse.” (NR) 

“Art. 23-A. Se for oferecida representação ou denúncia contra 
Senador ou se houver qualquer matéria pendente de deliberação, 
o Presidente do Conselho convocará seus membros com ante-
cedência de pelo menos 2 (dois) dias úteis, para se reunirem na 
sede do Senado Federal, em dia e hora prefixados, para escolha 
do relator, nos termos do art. 15, III, e 17, § 4º. 

§ 1º Em nenhum caso o horário das reuniões do Conselho 
coincidirá com o da Ordem do Dia das sessões deliberativas or-
dinárias ou extraordinárias do Senado Federal ou do Congresso 
Nacional, sob pena de nulidade do que for deliberado no Con-
selho. 

§ 2º As reuniões serão públicas, salvo quando, por força de 
lei, se faça necessário resguardar o sigilo de bens constitucional-
mente tutelados, especialmente a intimidade da pessoa humana 
e a proteção do menor, e os votos serão ostensivos. 

§ 3º Por deliberação de seus membros, o Conselho poderá: 
I – reunir-se, eventualmente, em qualquer outro local fora 

da sede do Senado Federal para audiência de instrução da re-
presentação ou denúncia; 

II – por comissão constituída por 3 (três) membros ou por 
servidores do Senado Federal, inspecionar lugar ou coisa a fim 
de esclarecer fato ligado ao objeto da representação ou denúncia, 
lavrando termo circunstanciado. 

§ 4º As diligências a serem realizadas fora do Senado Federal, 
que exijam a atuação de outros entes da Federação ou de outros 
Poderes da República, serão feitas por intermédio da Mesa.” 

“Art. 24. Ressalvadas as normas previstas nesta Resolução, 
o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar observará, quanto à 
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organização interna e ordem de seus trabalhos, as disposições 
regimentais relativas ao funcionamento das Comissões, inclusi-
ve no que diz respeito à eleição de seu Presidente e designação 
de relatores. 

.................................................................................. ” (NR)
“Art. 26-A. Se necessário, o Presidente, por deliberação do 

Conselho, prorrogará, por prazo determinado, a investigação e o 
julgamento da representação ou da denúncia. 

Art. 26-B. Aplicar-se-ão, subsidiariamente, ao processo disci-
plinar parlamentar, a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (Lei de 
Processo Administrativo), o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941 (Código de Processo Penal),e a Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), no que for cabível.” 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 16 de julho de 2008. – Senador Garibaldi Alves 

Filho, Presidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 26, DE 2008

Suspende a execução das expressões “mensal” e “ve-
dada, no caso de acumulação de férias, a dupla percepção 
da vantagem”, constantes, respectivamente, dos arts. 1º e 
3º da Lei nº 8.874, de 18 de julho de 1989, do Estado do Rio 
Grande do Sul, e o art 2º da mesma Lei.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É suspensa a execução das expressões “mensal” e “vedada, no 

caso de acumulação de férias, a dupla percepção da vantagem”, constantes, 
respectivamente, dos arts. 1º e 3º da Lei nº 8.874, de 18 de julho de 1989, do 
Estado do Rio Grande do Sul, e o art. 2º da mesma Lei, em virtude de decla-
ração de inconstitucionalidade de expressões de diploma legal constante de 
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Originária 
nº 604, e de dispositivo de lei constante de decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Originária nº 516, do Estado do 
Rio Grande do Sul. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 12 de agosto de 2008.- Senador Gabribaldi Alves 

Filho, Presidente do Senado Federal

RESOLUÇÃO Nº 27, DE 2008

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belford Roxo (RJ) a 
contratar operação de crédito externo, com garantia da União, 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no 
valor de até US$13,200,000.00 (treze milhões e duzentos mil 
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dólares norte-americanos). 60 (sessenta) dias após a assi-
natura do Contrato;

 O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Município de Belford Roxo (RJ) autorizado a contratar opera-

ção de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$13,200,000.00 (treze milhões 
e duzentos mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida 
no caput destinam-se ao financiamento parcial do “Programa de Urbanização 
e Saneamento Ambiental do Município de Belford Roxo”. 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser contratada 
nas seguintes condições: 

I – devedor: Prefeitura Municipal de Belford Roxo (RJ); 
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$13,200,000.00 (treze milhões e duzentos 

mil dólares norte-americanos); 
V – prazo de desembolso: 3 (três) anos, contado a partir da 

vigência do Contrato; 
VI – amortização do saldo devedor em reais: será fixada para 

cada desembolso convertido para reais, sendo que as condições 
oferecidas pelo BID ao mutuário constarão da Carta de Cotação 
Indicativa da Conversão do Desembolso ao Mutuário e da Carta 
de Notificação da Conversão de Desembolso; 

VII – amortização do saldo devedor em dólares: parcelas se-
mestrais e consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais, 
pagas nos dias 15 dos meses de abril e de outubro de cada ano, 
vencendo-se a primeira transcorridos 5 (cinco) anos e a última 
no mais tardar 25 (vinte e cinco) anos, ambos contados a partir 
da data de assinatura do Contrato; 

VIII – juros para saldo devedor em dólares: exigidos semes-
tralmente nas mesmas datas do pagamento das amortizações e 
calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma 
taxa anual para cada trimestre composta pela Libor trimestral para 
dólar norte-americano, mais ou menos uma margem de custo 
relacionada às captações que financiam os empréstimos moda-
lidade Libor, mais o valor líquido de qualquer custo/lucro gerado 
por operações para mitigar as flutuações da Libor, acrescida de 
uma margem para empréstimos do capital ordinário, sendo que é 
facultado ao mutuário optar pela Taxa de Juros Ajustável, na qual 
os juros incidirão sobre os saldos devedores diários do emprésti-
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mo, a uma taxa anual para cada semestre, que será determinada 
em função do Custo dos Empréstimos Qualificados com Taxa de 
Juros Ajustável na Moeda Única do Financiamento, acrescida de 
uma margem para empréstimo do capital ordinário expressa em 
termos de uma porcentagem anual; 

IX – juros para saldo devedor em reais: no caso do exercício 
da opção de conversão da moeda, incidirá sobre o saldo converti-
do a Taxa de Juros Base, que significa a taxa de juros equivalente 
no mercado de BRL, correspondente à soma da taxa USD Libor 
para 3 (três) meses, mais 10 pontos-base, sendo que a Taxa de 
Juros Base será determinada para cada conversão em função da 
Taxa pagamentos, da data de conversão e do montante nominal 
de cada conversão; 

X – comissão de crédito: até 0,75% a.a. (setenta e cinco 
centésimos por cento ao ano), calculadas sobre o saldo não de-
sembolsado do empréstimo, exigida juntamente com juros, en-
trando em vigor

XI – despesa de inspeção e supervisão geral: até 1% (um 
por cento) do valor do financiamento. 

§ 1º Ao empréstimo referido no caput fica facultado ao Mu-
tuário exercer a opção de Conversão dos Desembolsos de Moe-
da e/ou a opção de Conversão de Moeda dos saldos devedores, 
exercício que implicará a cobrança de comissão equivalente a 25 
pontos-base, anualizada, sobre o montante convertido. 

§ 2º As datas de pagamento do principal e dos encargos 
financeiros, bem como dos desembolsos, poderão ser alteradas 
em função da data de assinatura do Contrato de empréstimo.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de Belford 
Roxo (RJ) na operação de crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput fica con-
dicionado a que a Prefeitura Municipal de Belford Roxo (RJ) celebre Contrato 
com a União para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação 
das receitas próprias de que trata o art. 156, das cotas de repartição de receitas 
de que tratam os arts. 158 e 159, todos da Constituição Federal, e outras em 
Direito admitidas, podendo o Governo Federal reter os recursos necessários 
para cobertura dos compromissos honrados, diretamente das transferências 
federais ou das contas centralizadoras da arrecadação do Município.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta autorização é de 540 (qui-
nhentos e quarenta) dias, contado a partir de sua publicação.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de agosto de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, 

Presidente do Senado Federal.
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RESOLUÇÃO Nº 28, DE 2008

Autoriza o Município de Porto Alegre (RS) a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor 
de até US$83,270,000.00 (oitenta e três milhões e duzentos 
e setenta mil dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Município de Porto Alegre (RS) autorizado a contratar opera-

ção de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$83,270,000.00 (oitenta e três 
milhões e duzentos e setenta mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida no 
caput destinam-se ao financiamento do “Programa Integrado Sócio-Ambiental 
– PISA”, do Município de Porto Alegre (RS). 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser contratada 
nas seguintes condições: 

I – devedor: Município de Porto Alegre (RS); 
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – modalidade: Moeda Única; 
V – valor: até US$83,270,000.00 (oitenta e três milhões e 

duzentos e setenta mil dólares norte-americanos); 
VI – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos, contado a partir 

da data de vigência do Contrato; 
VII – amortização: parcelas semestrais e consecutivas e, na 

medida do possível, iguais, vencendo-se a primeira 60 (sessenta) 
meses após a data da assinatura do Contrato e, considerando-se 
o prazo previsto para a finalização do desembolso, estimada em 
41 (quarenta e uma) parcelas; 

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas 
do pagamento das amortizações e calculados sobre o saldo de-
vedor periódico do empréstimo, a uma taxa composta pela Libor 
trimestral para dólares norte-americanos, acrescida de mais ou 
menos uma margem de custo calculada trimestralmente com a 
média ponderada de todas as margens de custo para o BID, mais 
o valor líquido de qualquer custo e/ou lucro, calculado trimestral-
mente, gerado por qualquer operação com instrumentos deriva-
dos em que o BID participe, mais a margem para empréstimos 
do capital ordinário vigente na data de determinação da taxa de 
juros baseada na Libor para cada trimestre, expressa em per-
centagem anual; 
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IX – comissão de crédito: 0,25% a.a. (vinte e cinco centé-
simos por cento ao ano), sobre o saldo não desembolsado do 
financiamento, podendo este percentual ser modificado semes-
tralmente pelo BID sem que, em caso algum, possa exceder o 
percentual previsto de 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos 
por cento ao ano);

X – despesas com inspeção e supervisão geral: até 1% (um 
por cento) do valor do financiamento.

Parágrafo único. As datas de pagamento do principal e dos 
encargos financeiros, bem como dos desembolsos, poderão ser 
alteradas em função da data da assinatura do Contrato de em-
préstimo.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de Porto 
Alegre (RS) na operação de crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicio-
nado a que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS) celebre Contrato com 
a União para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das 
receitas próprias de que trata o art. 156, das cotas de repartição de receitas 
de que tratam os arts. 158 e 159, todos da Constituição Federal, e outras em 
Direito admitidas, podendo o Governo Federal reter os recursos necessários 
para cobertura dos compromissos honrados diretamente das transferências 
federais ou das contas centralizadoras da arrecadação do Município.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta autorização é de 540 (qui-
nhentos e quarenta) dias, contado a partir de sua publicação.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 28 de agosto de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, 

Presidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 29, DE 2008

Autoriza o Município de Bagé (RS) a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), 
no valor de até US$6,600,000.00 (seis milhões e seiscentos 
mil dólares norte-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Município de Bagé (RS) autorizado a contratar operação de 

crédito externo, com garantia da União, com o Banco Internacional para Re-
construção e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até US$ 6,600,000.00 (seis 
milhões e seiscentos mil dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida 
no caput destinam-se ao financiamento do “Programa Bagé Rainha da Fron-
teira”, do Município de Bagé (RS).
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Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser contratada 
nas seguintes condições:

I – devedor: Município de Bagé (RS); 
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e De-

senvolvimento (BIRD); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – modalidade: margem fixa; 
V – valor: até US$6,600,000.00 (seis milhões e seiscentos 

mil dólares norte-americanos); 
VI – prazo de desembolso: 60 (sessenta) meses, contado a 

partir da data de vigência do Contrato; 
VII – amortização: será feita em 30 (trinta) parcelas semes-

trais, sucessivas e, sempre que possível, iguais, pagas nos dias 
15 de março e 15 de setembro de cada ano, vencendo-se a pri-
meira em 15 de setembro de 2013 e a última em 15 de março de 
2028, correspondendo cada uma das 29 (vinte e nove) primeiras 
a 3,33% (três inteiros e trinta e três centésimos por cento) do valor 
total do empréstimo, e a última a 3,43% (três inteiros e quarenta 
e três centésimos por cento); 

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas do 
pagamento das amortizações e calculados sobre o saldo deve-
dor periódico do empréstimo, a uma taxa composta pela taxa de 
juros Libor semestral para dólar norte-americano acrescidos de 
um spread a ser determinado pelo Bird a cada exercício fiscal e 
fixado na data da assinatura do Contrato; 

IX – juros de mora: 0,50% a. a. (cinqüenta centésimos por 
cento ao ano), acrescidos aos juros devidos e ainda não pagos, 
constituindo-se em mora o mutuário vencidos 30 (trinta) dias após 
a data prevista para pagamento dos juros; 

X – comissão à vista (front-end fee): 0,25% (vinte e cinco 
centésimos por cento) sobre o valor do empréstimo, a ser debi-
tada na data em que o Contrato entrar em efetividade. 

§ 1º Ao empréstimo referido no caput é facultada a conver-
são da taxa de juros aplicável ao seu montante parcial ou total, de 
flutuante para fixa ou vice-versa e a alteração de sua moeda de 
referência para o montante a desembolsar ou já desembolsado. 

§ 2º É autorizado o pagamento dos custos eventualmente 
incorridos pelo Bird, quando do exercício das opções referidas no 
§ 1º, assim como de suas comissões de transação, que deverão 
variar de 0,125% (cento e vinte e cinco milésimos por cento) a 
até 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento). 
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§ 3º As datas de pagamento do principal e dos encargos 
financeiros, bem como dos desembolsos, poderão ser alteradas 
em função da data de assinatura do Contrato de empréstimo.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de Bagé 
(RS) na operação de crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condi-
cionado a que a Prefeitura Municipal de Bagé (RS) celebre Contrato com a 
União para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das 
receitas próprias de que trata o art. 156, das cotas de repartição de receitas 
de que tratam os arts. 158 e 159, todos da Constituição Federal, e outras em 
Direito admitidas, podendo o Governo Federal reter os recursos necessários 
para cobertura dos compromissos honrados diretamente das transferências 
federais ou das contas centralizadoras da arrecadação do Município.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta autorização é de 540 (qui-
nhentos e quarenta) dias, contado a partir de sua publicação.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de agosto de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, 

Presidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 30, DE 2008

Autoriza o Município de Cachoeirinha (RS) a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, com o 
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata 
(FONPLATA), no valor de até US$8,910,000.00 (oito milhões, 
novecentos e dez mil dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Município de Cachoeirinha (RS) autorizado a contratar operação 

de crédito externo, com garantia da União, com o Fundo Financeiro para o De-
senvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), no valor de até US$ 8,910,000.00 
(oito milhões, novecentos e dez mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida 
no caput destinam-se ao financiamento parcial do “Projeto de Melhoria e Am-
pliação da Infra-Estrutura Urbana de Cachoeirinha”. 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser contratada 
nas seguintes condições: 

I – devedor: Município de Cachoeirinha (RS); 
II – credor: Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da 

Bacia do Prata (Fonplata); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – modalidade: margem fixa; 
V – valor: até US$8,910,000.00 (oito milhões, novecentos e 

dez mil dólares norte-americanos); 
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VI – prazo de desembolso: 60 (sessenta) meses, contado a 
partir da data de vigência do Contrato; 

VII – amortização: em 40 (quarenta) parcelas semestrais, 
sucessivas e, sempre que possível, iguais, pagas nos dias 20 de 
abril e 20 de outubro de cada ano, vencendo-se a primeira em 20 
de outubro de 2013 e a última em 20 de outubro de 2033; 

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas do 
pagamento das amortizações e calculados sobre o saldo deve-
dor periódico do empréstimo, a uma taxa composta pela taxa de 
juros Libor semestral para dólar norte-americano acrescidos de 
um spread de 250 pontos-base a cada exercício fiscal e fixado 
na data da assinatura do Contrato; 

IX – juros de mora: 20% (vinte por cento) da taxa anual de 
juros determinada, acrescidos aos juros devidos e ainda não pa-
gos, constituindo-se em mora o mutuário vencidos 30 (trinta) dias 
após a data prevista para pagamento dos juros; 

X – comissão de administração: 1,00% (um por cento) sobre 
o valor do empréstimo, a ser debitada na data em que o Contrato 
entrar em efetividade; 

XI – comissão de compromisso: 0,75% a.a. (setenta e cin-
co centésimos por cento ao ano), incidentes sobre o saldo não 
desembolsado do financiamento. 

Parágrafo único. As datas de pagamento do principal e dos 
encargos financeiros, bem como dos desembolsos, poderão ser 
alteradas em função da data de assinatura do Contrato de em-
préstimo. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de Cacho-
eirinha (RS) na operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é con-
dicionado a que a Prefeitura Municipal de Cachoeirinha (RS) celebre Con-
trato com a União para a concessão de contragarantias, sob a forma de 
vinculação das receitas próprias de que trata o art. 156, das cotas de re-
partição de receitas de que tratam os arts. 158 e 159, todos da Constitui-
ção Federal, e outras em Direito admitidas, podendo o Governo Federal 
reter os recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados 
diretamente das transferências federais ou das contas centralizadoras da 
arrecadação do Município. 

Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta autorização é de 540 (qui-
nhentos e quarenta) dias, contado a partir de sua publicação. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 28 de agosto de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, 

Presidente do Senado Federal. 
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RESOLUÇÃO Nº 31, DE 2008

Autoriza o Município de São Luís (MA) a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), 
no valor de até US$35,640,000.00 (trinta e cinco milhões e 
seiscentos e quarenta mil dólares norte-americanos).

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Município de São Luís (MA) autorizado a contratar operação 

de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Internacional para Re-
construção e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até US$ 35,640,000.00 (trinta 
e cinco milhões e seiscentos e quarenta mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida 
no caput destinam-se ao financiamento do “Programa de Recuperação Am-
biental e Melhoria de Vida da Bacia do Bacanga”. 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser contratada 
nas seguintes condições:

I – devedor: Município de São Luís (MA);
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e De-

senvolvimento (BIRD);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$35,640,000.00 (trinta e cinco milhões e 

seiscentos e quarenta mil dólares norte-americanos);
V – prazo de desembolso: 60 (sessenta) meses, contado a 

partir da vigência do Contrato;
VI – amortização do saldo devedor: após carência de 60 

(sessenta) meses, será realizada em 50 (cinqüenta) parcelas se-
mestrais e consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais, 
pagas no dia 15 dos meses de maio e novembro de cada ano, 
vencendo-se a primeira em 15 de novembro de 2013 e a última 
em 15 de maio de 2038, sendo que cada uma das parcelas corres-
ponderá a 2,0% (dois por cento) do valor total do empréstimo; 

VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de 
pagamento das amortizações e calculado sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa composta pela taxa de ju-
ros Libor semestral para dólar norte-americano, acrescidos de 
um spread a ser determinado pelo Bird a cada exercício fiscal e 
fixado na data de assinatura do Contrato; 

VIII – juros de mora: 0,50% a.a. (cinqüenta centésimos por 
cento ao ano) acrescido aos juros devidos e ainda não pagos após 
30 (trinta) dias da data prevista para o seu pagamento; 
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IX – comissão à vista: até 0,25% (vinte e cinco centésimos 
por cento) do valor do empréstimo, a ser debitada na data em que 
o Contrato entrar em efetividade. 

§ 1º Ao empréstimo referido no caput é assegurada a op-
ção de Conversão da taxa de juros aplicável ao montante total 
ou parcial do empréstimo, de fixa para flutuante, ou vice-versa, e 
a alteração da moeda de referência da operação de crédito, tan-
to para os valores já desembolsados, quanto para o montante a 
desembolsar, sendo que o exercício dessas opções implicará a 
cobrança dos encargos incorridos pelo Bird na realização das 
opções e de uma comissão de transação que variará de 0,125% 
(cento e vinte e cinco milésimos por cento) a 0,25% (vinte e cinco 
centésimos por cento) sobre os valores afetados. 

§ 2º As datas de pagamento do principal e dos encargos 
financeiros, bem como dos desembolsos, poderão ser alteradas 
em função da data de assinatura do Contrato de empréstimo. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de São 
Luís (MA) na operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condi-
cionado a que o Município de São Luís celebre Contrato com a União para a 
concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas próprias 
de que trata o art. 156, das cotas de repartição de receitas de que tratam os 
arts. 158 e 159, todos da Constituição Federal, e outras em Direito admitidas, 
podendo o Governo Federal reter os recursos necessários para cobertura dos 
compromissos honrados, diretamente das transferências federais ou das con-
tas centralizadoras da arrecadação do Município.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta autorização é de 540 (qui-
nhentos e quarenta) dias, contado a partir de sua publicação.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de agosto de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 32, DE 2008

Autoriza o Estado do Amazonas a contratar operação 
de crédito externo com o Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID), no valor de até US$154,000,000.00 (cento 
e cinqüenta e quatro milhões de dólares norte-americanos), 
com garantia da União. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Estado do Amazonas autorizado a contratar 

operação de crédito externo, com garantia da União, com o Ban-
co Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até 
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US$154,000,000.00 (cento e cinqüenta e quatro milhões de dó-
lares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de cré-
dito referida no caput destinam-se ao financiamento parcial do 
“Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus – Pro-
samim 2”. 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas 
seguintes condições: 

I – devedor: Estado do Amazonas; 
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$154,000,000.00 (cento e cinqüenta e 

quatro milhões de dólares norte-americanos); 
V – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses, 

contado da vigência do Contrato; 
VI – amortização: após carência de 5 (cinco) anos e 6 (seis) 

meses, contados a partir da vigência do Contrato, as amortiza-
ções serão em parcelas semestrais e consecutivas, de valores 
tanto quanto possível iguais, pagas nos dias 15 dos meses de 
junho e de dezembro de cada ano, vencendo-se a primeira 5 
(cinco) anos e 6 (seis) meses, contados da vigência do Contrato 
e a última, o mais tardar, 25 (vinte e cinco) anos após a assina-
tura do Contrato; 

VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de 
pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa anual para cada trimestre 
composta pela Libor trimestral para dólar norte-americano, mais 
ou menos uma margem de custo relacionada aos empréstimos 
que financiam os empréstimos modalidade Libor, mais o valor lí-
quido de qualquer custo ou lucro gerado por operações para mi-
tigar as flutuações da Libor e mais a margem para empréstimo 
do capital ordinário; 

VIII – comissão de crédito: a ser estabelecida periodicamen-
te pelo BID, até 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento 
ao ano) sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, exigida 
juntamente com os juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias 
após a assinatura do Contrato; 

IX – despesas com inspeção e supervisão gerais: até 1% 
(um por cento) do financiamento, sendo que o valor devido em um 
semestre determinado não poderá exceder a 1% (um por cento) 
do empréstimo total dividido pelo número de semestres compre-
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endidos no prazo original de desembolsos. Parágrafo único. As 
datas de pagamentos do principal e dos encargos financeiros, 
bem como dos desembolsos, poderão ser alteradas em função 
da data de assinatura do Contrato de empréstimo.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado do Amazonas 
na contratação da operação de crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condi-
cionado a que o Estado do Amazonas celebre Contrato com a União para a 
concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas próprias 
de que trata o art. 155, das cotas de repartição de receitas de que tratam os 
arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal, e outras garantias em Direito 
admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos 
necessários para cobertura dos compromissos honrados, diretamente das contas 
centralizadoras da arrecadação do Estado ou das transferências federais.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta autorização é de 540 (qui-
nhentos e quarenta) dias, contado a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de agosto de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, 

Presidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 33, DE 2008

Autoriza o Município de Manaus (AM) a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, com a Corporação 
Andina de Fomento (CAF), no valor de até US$75,000,000.00 
(setenta e cinco milhões de dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Município de Manaus (AM) autorizado a contratar operação 

de crédito externo, com garantia da União, com a Corporação Andina de Fo-
mento (CAF), no valor de até US$75,000,000.00 (setenta e cinco milhões de 
dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida no 
caput destinam-se ao financiamento do “Programa de Infra-estrutura Urbana 
e Ambiental no Município de Manaus”. 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser contratada 
nas seguintes condições: 

I – devedor: Município de Manaus (AM); 
II – credor: Corporação Andina de Fomento (CAF); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$75,000,000.00 (setenta e cinco milhões 

de dólares norte-americanos); 
V – prazo de desembolso: até 36 (trinta e seis) meses, con-

tado a partir da data de assinatura do Contrato; 
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VI – amortização do saldo devedor: em 24 (vinte e quatro) 
parcelas semestrais e consecutivas, de valores preferencialmente 
iguais, vencendo-se a primeira aos 42 (quarenta e dois) meses a 
contar da data de assinatura do Contrato; 

VII – juros: exigidos semestralmente e calculados com base 
na Libor semestral para dólar norte-americano, acrescidos de um 
spread, expresso como percentagem anual, de 1,35% a.a. (um 
inteiro e trinta e cinco centésimos por cento ao ano); 

VIII – juros de mora: de até 2,00% a.a (dois por cento ao 
ano), em adição aos juros, para o caso de mora; 

IX – comissão de compromisso: até 0,25% a.a. (vinte e 
cinco centésimos por cento ao ano), calculados sobre o saldo 
devedor não desembolsado do empréstimo, entrando em vigor 
a partir do vencimento do primeiro semestre após a assinatura 
do Contrato; 

X – comissão de financiamento: até 0,75% (setenta e cinco 
centésimos por cento) sobre o montante total do empréstimo, de-
vida a partir do início da vigência do Contrato e, no mais tardar, 
na oportunidade em que se realize o primeiro desembolso. 

Parágrafo único. As datas de pagamento do principal e dos en-
cargos financeiros, bem como dos desembolsos, poderão ser altera-
das em função da data de assinatura do Contrato de empréstimo. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de Manaus 
(AM) na operação de crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput fica con-
dicionado a que o Município de Manaus (AM) celebre Contrato com a União 
para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas 
próprias de que trata o art. 156, das cotas de repartição de receitas de que 
tratam os arts. 158 e 159, todos da Constituição Federal, e outras em Direito 
admitidas, podendo o Governo Federal reter os recursos necessários para co-
bertura dos compromissos honrados, diretamente das transferências federais 
ou das contas centralizadoras da arrecadação do Município.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta autorização é de 540 (qui-
nhentos e quarenta) dias, contado a partir de sua publicação.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de agosto de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, 

Presidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 34, DE 2008

Autoriza o Município de Uruguaiana (RS) a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, com o 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
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(BIRD), no valor de até US$6,830,000.00 (seis milhões e oito-
centos e trinta mil dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Município de Uruguaiana (RS) autorizado a contratar operação 

de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até US$6,830,000.00 
(seis milhões e oitocentos e trinta mil dólares norte-americanos), observado o 
disposto no art. 15 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal. 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida no 
caput destinam-se ao financiamento do “Programa Uruguaiana Vencerá”. 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser contratada 
nas seguintes condições: 

I – devedor: Município de Uruguaiana (RS); 
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e De-

senvolvimento (BIRD); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$6,830,000.00 (seis milhões e oitocentos 

e trinta mil dólares norte-americanos); 
V – prazo de desembolso: 60 (sessenta) meses, contado a 

partir da vigência do contrato; 
VI – amortização do saldo devedor: após carência de 60 

(sessenta) meses, será pago em 30 (trinta) parcelas semestrais 
e consecutivas, sempre que possível, iguais, no dia 15 dos meses 
de março e setembro de cada ano, vencendo-se a primeira em 15 
de setembro de 2013 e a última em 15 de março de 2028, sendo 
que cada uma das 29 (vinte e nove) primeiras corresponderá a 
3,33% (três inteiros e trinta e três centésimos por cento) do valor 
total do empréstimo, e a última a 3,43% (três inteiros e quarenta 
e três centésimos por cento); 

VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de 
pagamento da amortização, calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa composta pela taxa de ju-
ros Libor semestral para dólar norte-americano, acrescidos de 
um spread a ser determinado pelo Bird a cada exercício fiscal e 
fixado na data de assinatura do contrato; 

VIII – juros de mora: 0,50% a.a. (cinqüenta centésimos por 
cento ao ano) acrescido aos juros devidos e ainda não pagos após 
30 (trinta) dias da data prevista para o seu pagamento; 

IX – comissão à vista: 0,25% (vinte e cinco centésimos por 
cento) sobre o valor do empréstimo, a ser debitada na data em 
que o contrato entrar em efetividade. 
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§ 1º É facultado ao Município de Uruguaiana (RS) conver-
ter a taxa de juros aplicável ao montante total ou parcial do em-
préstimo, de flutuante para fixa, e vice-versa, bem como da sua 
moeda de referência para os montantes já desembolsados e a 
desembolsar, sendo que o exercício dessas opções implicará a 
cobrança dos encargos incorridos pelo Bird em sua realização e 
de uma Comissão de Transação (Transaction Fee), que variará 
de 0,125% (cento e vinte e cinco milésimos por cento) a 0,25% 
(vinte e cinco centésimos por cento) sobre os valores afetados.

§ 2º As datas de pagamento do principal e dos encargos 
financeiros, bem como dos desembolsos, poderão ser alteradas 
em função da data de assinatura do contrato de empréstimo.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de Uru-
guaiana (RS) na operação de crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicio-
nado a que o Município de Uruguaiana celebre contrato com a União para a 
concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas próprias 
de que trata o art. 156, das cotas de repartição de receitas de que tratam os 
arts. 158 e 159, todos da Constituição Federal, e outras em Direito admitidas, 
podendo o Governo Federal reter os recursos necessários para cobertura dos 
compromissos honrados, diretamente das transferências federais ou das con-
tas centralizadoras da arrecadação do Município.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta autorização é de 540 (qui-
nhentos e quarenta) dias, contado a partir de sua publicação.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de outubro de 2008. – Senador Tião Viana, Primeiro 

Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência.

RESOLUÇÃO Nº 35, DE 2008

Autoriza o Estado do Tocantins a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Mediocredito 
Centrale S.p.A. (MCC), no valor de até US$ 175,410,000.00 
(cento e setenta e cinco milhões e quatrocentos e dez mil 
dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Estado do Tocantins autorizado a contratar operação de crédito 

externo, com garantia da União, com o Mediocredito Centrale S.p.A. (MCC), 
no valor de até US$175,410,000.00 (cento e setenta e cinco milhões e qua-
trocentos e dez mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida 
no caput destinam-se ao financiamento parcial do “Projeto Eixos Rodoviários 
de Integração e Desenvolvimento – Fase III”. 
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Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas 
seguintes condições: 

I – devedor: Estado do Tocantins; 
II – credor: Mediocredito Centrale S.p.A (MCC); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 175,410,000.00 (cento e setenta e cinco 

milhões e quatrocentos e dez mil dólares norte-americanos); 
V – prazo de desembolso: até 60 (sessenta) meses; 
VI – amortização: em 17 (dezessete) parcelas semestrais e 

consecutivas, pagas nos dias 30 de abril e 31 de outubro de cada 
ano, com início previsto para após 6 (seis) meses da data final de 
desembolso ou do efetivo desembolso, o que ocorrer primeiro; 

VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de 
pagamento das amortizações, fixados pela Comercial Interest 
Reference Rate (CIRR), segundo a taxa vigente na data de as-
sinatura do contrato; 

VIIII – comissão de compromisso: 0,20% a.a. (vinte cen-
tésimos por cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado do 
empréstimo, exigida semestralmente nas mesmas datas de pa-
gamento dos juros; 

IX – comissão de gerenciamento: 0,40% (quarenta centé-
simos por cento) sobre o valor total do empréstimo, sendo 50% 
(cinqüenta por cento) pagos dentro de 5 (cinco) dias após a data 
de efetividade do contrato, 25% (vinte e cinco por cento) após 6 
(seis) meses e o restante 12 (doze) meses após a data de efeti-
vidade do contrato; 

X – despesas gerais: fixadas em US$50,000.00 (cinqüenta 
mil dólares norte-americanos); 

XI – seguro de crédito: o valor referente ao seguro de cré-
dito será pago pela empresa fornecedora dos bens e serviços, 
a Rivoli S. p. A.; 

XII – juros de mora: 1% a.a. (um por cento ao ano), acres-
cido aos juros não pagos. 

§ 1º As datas de pagamentos do principal e dos encargos 
financeiros, bem como dos desembolsos, poderão ser alteradas 
em função da data de assinatura do contrato de empréstimo. 

§ 2º À operação de crédito de que trata esta Resolução, é 
permitida a conversão da taxa de juros aplicável ao empréstimo 
para a Libor semestral para dólares norte-americanos, acresci-
da de uma margem de 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos 
por cento ao ano), se o Acordo de Equalização da Taxa de Juros 
entre a SIMEST, a SACE e o Medicredito Centrale tornar-se ine-
ficaz ou for encerrado. 
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Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado do Tocantins 
na contratação da operação de crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicio-
nado a que o Estado do Tocantins celebre contrato com a União para a con-
cessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas próprias 
de que trata o art. 155 e das cotas de repartição de receitas de que tratam os 
arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal, e outras garantias em Direito 
admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos 
necessários para cobertura dos compromissos honrados, diretamente das contas 
centralizadoras da arrecadação do Estado ou das transferências federais.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta autorização é de 540 (qui-
nhentos e quarenta) dias, contado a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de outubro de 2008. – Senador Tião Viana, Primeiro 

Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência.

RESOLUÇÃO Nº 36, DE 2008

Institui o Prêmio Senado Federal de História do Brasil.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É instituído o “Prêmio Senado Federal de História do Brasil”.
§ 1º O prêmio será conferido, anualmente, a autores de obras que en-

fatizem aspectos políticos da História do Brasil e que, regularmente inscritos, 
tenham sido classificados nos 3 (três) primeiros lugares.

§ 2º Será franqueado o acesso ao Arquivo Histórico do Senado Federal 
àqueles concorrentes interessados em utilizá-lo como fonte de pesquisa.

§ 3º O assessoramento às atividades desse Prêmio incumbir

I – à Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, cabendo-
lhe as funções de organização e apoio;

II – à Consultoria Legislativa e à Secretaria de Arquivo do 
Senado Federal, cabendo-lhes as funções de consultoria e as-
sessoramento técnico.

§ 4º A premiação para cada edição será estabelecida em 
regulamento próprio.

Art. 2º As edições anuais do “Prêmio Senado Federal de História do Bra-
sil” obedecerão aos seguintes prazos:

I – o edital e o regulamento serão divulgados com antece-
dência mínima de 180 (cento e oitenta) dias da premiação;

II – o recebimento das obras se dará até 60 (sessenta) dias 
antes da premiação;
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III – a premiação será conferida em Sessão Especial do Se-
nado Federal no mês de maio de cada ano, de forma a coincidir 
com a celebração da data de instalação do Senado brasileiro.

Art. 3º A Comissão Julgadora dos trabalhos inscritos será 
constituída por Ato da Mesa do Senado Federal e composta por 
historiadores de reconhecida relevância acadêmica, indicados por 
entidades representativas da produção historiográfica brasileira.

Parágrafo único. A Comissão Julgadora será presidida por 
Senador designado pela Mesa do Senado Federal.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 13 de outubro de 2008. Senador Garibaldi Alves 

Filho, Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 37, DE 2008

Dá o nome de “Arquivo Cora Coralina” ao Arquivo do 
Senado Federal.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º Passa a ser denominado “Arquivo Cora Coralina” o Arquivo do 

Senado Federal.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 15 de outubro de 2008. Senador Garibaldi Alves 

Filho, Presidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 38, DE 2008

Autoriza o Estado do Ceará a contratar operação de cré-
dito externo, com garantia da União, com o Banco Internacio-
nal para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor 
de até US$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de 
dólares norte-americanos).

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Estado do Ceará autorizado a contratar operação de crédito 

externo, com garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento (Bird), no valor de até US$ 240.000.000,00 (duzentos 
e quarenta milhões de dólares norte-americanos).

§ 1º Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao financia-
mento parcial do Projeto de Apoio à Inclusão Social e ao Desenvolvimento 
Econômico do Ceará – Swap II.

§ 2º Ficam facultadas a conversão da taxa de juros, de flutuante para 
fixa, ou vice-versa, aplicável ao montante parcial ou total do empréstimo, e a 
alteração da moeda de referência da operação de crédito, tanto para o mon-
tante já desembolsado quanto para o montante a desembolsar, sendo que o 
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exercício dessas opções implicará a cobrança de encargos incorridos pelo 
Bird na sua realização e de uma Comissão de Transação que varia de 0,125% 
(cento e vinte e cinco milésimos por cento) a 0,25% (vinte e cinco centésimos 
por cento) sobre os valores afetados. 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas 
seguintes condições: 

I – devedor: Estado do Ceará; 
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e De-

senvolvimento; 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta 

milhões de dólares norte-americanos); 
V – prazo de desembolso: até 31 de dezembro de 2012; 
VI – carência: 7 (sete) anos para cada desembolso; 
VII – amortização: cada desembolso deverá ser pago em 

30 (trinta) parcelas semestrais e consecutivas, pagas nos dias 15 
de março e 15 de setembro de cada ano, vencendo-se a primeira 
na 15ª parcela de pagamento de juros de cada tranche e a úl-
tima na 44ª parcela de juros da respectiva tranche, e limitada a 
15 de setembro de 2034, sendo que os valores de cada parcela 
serão equivalentes a 1/30 de cada desembolso, exceto a última 
que será equivalente ao valor remanescente;

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de 
pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa composta pela Libor se-
mestral para dólar norte-americano, acrescidos de uma margem 
fixa a ser determinada pelo Bird a cada exercício fiscal e fixada 
na data de assinatura do contrato;

IX – comissão à vista: 0,25% (vinte e cinco centésimos por 
cento) sobre o valor do empréstimo, a ser debitada na data em 
que o contrato entrar em efetividade;

X – juros de mora: 0,50% a.a. (cinqüenta centésimos por 
cento ao ano) acrescidos aos juros devidos e ainda não pagos, 
caracterizada a mora 30 (trinta) dias após a data prevista para 
pagamento dos juros.

Parágrafo único. As datas de pagamentos do principal e 
dos encargos financeiros, bem como dos desembolsos, poderão 
ser alteradas em função da data de assinatura do contrato de 
empréstimo.

Art. 3º Fica a União autorizada a conceder garantia ao Estado do Ceará 
na contratação da operação de crédito externo referida nesta Resolução. 
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Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput fica con-
dicionado a que o Estado do Ceará celebre contrato com a União para a con-
cessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas próprias 
de que trata o art. 155 e das cotas de repartição de receitas de que tratam os 
arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal, e outras garantias em direito 
admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos 
necessários para cobertura dos compromissos honrados, diretamente das con-
tas centralizadoras da arrecadação do Estado ou das transferências federais

Art. 4º A contratação da operação de crédito referida no art. 1º fica con-
dicionada a que o Estado do Ceará proceda, previamente, à regularização de 
suas pendências com a União. 

Art. 5º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de 540 
(quinhentos e quarenta) dias, contado a partir da vigência desta Resolução. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 9 de dezembro de 2008. – Senador Garibaldi Alves 

Filho, Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 39, DE 2008

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo junto ao Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de 
até US$83.450.000,00 (oitenta e três milhões, quatrocentos 
e cinqüenta mil dólares norte-americanos), cujos recursos 
destinam-se ao financiamento parcial do “Projeto de Expan-
são e Consolidação da Saúde da Família (Proesf II)”. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação 

de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desen-
volvimento (Bird), no valor de até US$83.450.000,00 (oitenta e três milhões, 
quatrocentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam-se ao financiamento arcial do Projeto de Expansão 
e Consolidação da Saúde da Família (Proesf II). 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas 
seguintes condições: 

I − credor: Banco Internacional para Reconstrução e De-
senvolvimento (Bird); 

II – valor do empréstimo: até US$83.450.000,00 (oitenta e 
três milhões e quatrocentos e cinqüenta mil dólares norte-ame-
ricanos); 

III – modalidade: empréstimo margem fixa (Fixed Spread 
Loan); 
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IV – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos, contado a partir 
da data de entrada em vigor do contrato; 

V − amortização: em 50 (cinqüenta) parcelas semestrais, 
consecutivas e, na medida do possível, iguais. A primeira quota 
de amortização deverá ser paga em 15 de agosto de 2013 e a 
última até o dia 15 de fevereiro de 2038, sendo que cada uma 
das parcelas corresponderá a 2% (dois por cento) do valor de-
sembolsado; 

VI – juros: exigidos semestralmente, nas mesmas datas do 
pagamento da amortização, e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa composta pela taxa de ju-
ros Libor semestral para dólar norte-americano acrescida de um 
spread a ser determinado pelo Bird a cada exercício fiscal e fixa-
do na data da assinatura do contrato, sendo de 0,05% a.a. (cinco 
centésimos por cento ao ano) a margem fixa acordada; 

VII – comissão à vista: 0,25% (vinte e cinco centésimos por 
cento) sobre o valor do empréstimo, a ser debitada na data em 
que o contrato entrar em efetividade. 

Art. 3º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de 
540 (quinhentos e quarenta) dias, contado a partir de sua publicação. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 9 de dezembro de 2008. – Senador Garibaldi Alves 

Filho, Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2008

Autoriza o Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito externo, com garantia 
da União, junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento 
da Bacia do Prata (Fonplata), no valor de até US$ 3,217,500.00 
(três milhões, duzentos e dezessete mil e quinhentos dólares 
norte-americanos), cujos recursos destinam-se ao financia-
mento adicional do “Projeto de Melhoria e Expansão da Infra-
Estrutura Urbana de Corumbá – Projeto Curupah”. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, auto-

rizado a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com 
o Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA), 
no valor de até US$ 3,217,500.00 (três milhões, duzentos e dezessete mil e 
quinhentos dólares norte-americanos), observado o disposto no art. 15 da 
Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal. 
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Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo re-
ferida no caput destinam-se ao financiamento adicional do “Projeto de Melhoria 
e Expansão da Infra-Estrutura Urbana de Corumbá – Projeto Curupah”. 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas 
seguintes condições:

I − credor: Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da 
Bacia do Prata (Fonplata);

II – devedor: Município de Corumbá, Estado de Mato Gros-
so do Sul;

III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor do empréstimo: até US$ 3,217,500.00 (três mi-

lhões, duzentos e dezessete mil e quinhentos dólares norte-
americanos); 

V − valor da contrapartida municipal: US$ 3,217,500.00 (três 
milhões, duzentos e dezessete mil e quinhentos dólares norte-
americanos); 

VI – prazo de desembolsos: 60 (sessenta) meses, contado 
a partir da data de vigência do contrato; 

VII – amortização: o empréstimo será pago dentro do prazo 
de 20 (vinte) anos, em parcelas semestrais e consecutivas, pa-
gas no vigésimo dia dos meses de abril e outubro de cada ano, 
vencendo-se a primeira parcela na primeira dessas datas que 
ocorrer depois de transcorridos 180 (cento e oitenta) dias a partir 
do vencimento do prazo de desembolsos; 

VIII – juros aplicáveis: exigidos semestralmente no vigési-
mo dia dos meses de abril e outubro de cada ano, vencendo-se 
a primeira parcela na primeira dessas datas, uma vez transcor-
ridos 180 (cento e oitenta) dias do primeiro desembolso e cal-
culados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma 
taxa composta pela taxa de juros Libor semestral para dólar 
norte-americano acrescidos de um “spread” de 250 (duzentos e 
cinqüenta) pontos-base; 

IX – juros de mora: 20% a.a. (vinte por cento ao ano) da 
taxa de juros determinada pelo atraso no pagamento das quotas 
de amortização; 

X – comissão de administração: US$ 32,175.00 (trinta e dois 
mil, cento e setenta e cinco dólares norte-americanos), o equiva-
lente a 1% a.a. (um por cento ao ano) do valor do financiamento, 
debitada do empréstimo pelo credor, quando cumpridas as con-
dições prévias ao primeiro desembolso; 

XI − comissão de compromisso: 0,75% a.a. (setenta e cinco 
centésimos por cento ao ano), sobre o saldo não desembolsado, 
exigidos a partir de 180 (cento e oitenta) dias contados da assina-
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tura do contrato; e que, caso o prazo de desembolso seja amplia-
do, será aumentada para 1% a.a. (um por cento ao ano) a partir 
do dia seguinte ao do vencimento do prazo de desembolso. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de Corum-
bá, Estado de Mato Grosso do Sul, na operação de crédito externo referida 
nesta Resolução. 

Parágrafo único. A autorização prevista no caput é condicionada a que 
o Município, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, atenda 
aos seguintes requisitos: 

I – formalize o respectivo contrato de contragarantia; 
II – cumpra os seguintes requisitos prévios à realização do 

primeiro desembolso, inclusive mediante manifestação do Fon-
plata: 

a) demonstre, à satisfação do Fonplata, a constituição da 
Unidade de Gerenciamento do Projeto, com a respectiva desig-
nação do pessoal responsável pelo controle e acompanhamento 
do Projeto; 

b) apresente o Plano Operativo Anual referente ao primei-
ro ano de execução do Projeto, bem como o respectivo Manual 
Operacional. 

Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta autorização é de 540 (qui-
nhentos e quarenta) dias, contado a partir de sua publicação. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 18 de dezembro de 2008. – Senador Garibaldi Alves 

Filho, Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 41, DE 2008

Autoriza o Município de Goiânia, Estado de Goiás, a con-
tratar operação de crédito externo, com garantia da União, 
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
no valor de até US$ 56,700,000.00 (cinqüenta e seis milhões 
e setecentos mil dólares norte-americanos), cujos recursos 
destinam-se ao financiamento parcial do “Programa Urbano 
Ambiental Macambira Anicuns”. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Município de Goiânia, Estado de Goiás, autorizado a contra-

tar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 56,700,000.00 (cin-
qüenta e seis milhões e setecentos mil dólares norte-americanos), observado 
o disposto no art. 15 da Resolução nº 43, de 2001, com a redação dada pela 
Resolução nº 32, de 2006, ambas do Senado Federal. 
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Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam-se ao financiamento parcial do “Programa Urbano 
Ambiental Macambira Anicuns”. 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas 
seguintes condições: 

I − credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID); 

II – valor do empréstimo: até US$ 56,700,000.00 (cinqüenta 
e seis milhões e setecentos mil dólares norte-americanos); 

III − modalidade: moeda única (mecanismo unimonetário); 
IV – prazo de desembolsos: até 60 (sessenta) meses, con-

tado a partir da data de vigência do contrato; 
V – amortização do saldo devedor: parcelas semestrais e 

consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais, pagas no 
dia 15 dos meses de abril e de outubro de cada ano, vencendo-
se a primeira 6 (seis) meses, a partir da data inicialmente previs-
ta para o desembolso final e a última, o mais tardar, 25 (vinte e 
cinco) anos após a assinatura do contrato; 

VII – juros aplicáveis: exigidos semestralmente nas mesmas 
datas do pagamento da amortização e calculados sobre o saldo 
periódico do empréstimo, a uma taxa anual para cada trimestre 
composta pela: a) taxa de juros Libor trimestral para dólar norte-
americano; b) mais (ou menos) uma margem de custo relacionada 
aos empréstimos que financiam os empréstimos da modalidade 
Libor; c) mais o valor líquido de qualquer custo ou lucro gerado por 
operações para mitigar as flutuações da Libor: e d) mais a margem 
para empréstimos do capital ordinário; sendo que, 30 (trinta) dias 
antes do primeiro desembolso, o interessado deverá confirmar a 
opção pela taxa de juros, a qual poderá ser alterada para a mo-
dalidade baseada no custo do capital ordinário do BID; 

VIII – comissão de crédito: a ser estabelecida periodica-
mente pelo BID e calculada sobre o saldo não desembolsado do 
empréstimo, exigida juntamente com os juros, entrando em vigor 
60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, e que em caso 
algum poderá exceder ao percentual de 0,75% a.a. (setenta e 
cinco centésimos por cento ao ano); 

IX – despesas com inspeção e supervisão geral: por deci-
são de política atual, o BID não cobrará montante para atender 
despesas com inspeção e supervisão geral; por revisão periódica 
de suas políticas, notificará ao mutuário um valor devido em um 
semestre determinado, que não poderá ser superior a 1% (um 
por cento) do financiamento, dividido pelo número de semestres 
compreendido no prazo original de desembolsos. 
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Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de Goiânia, 
Estado de Goiás, na operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

§ 1º A autorização prevista no caput é condicionada a que o Município, 
previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, formalize o respectivo 
contrato de contragarantia. 

§ 2º Preliminarmente à formalização dos instrumentos contratuais, o 
Ministério da Fazenda deverá verificar o grau de cumprimento das seguintes 
condicionalidades, inclusive mediante manifestação prévia do BID: 

I − a constituição, contratação e/ou designação do pessoal 
definido no item 4.02 do Anexo Único do Contrato de Empréstimo 
e a entrada em funcionamento da Unidade Executora do Progra-
ma (UEP), de acordo com os termos de referência previamente 
acordados com o BID; e

II − a implantação do Sistema de Informação Gerencial (SIG), 
de acordo com os termos previamente acordados com o BID.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta autorização é de 540 (qui-
nhentos e quarenta) dias, contado a partir de sua publicação.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 2008. – Senador Garibaldi Alves 

Filho, Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 42, DE 2008

Autoriza o Estado de Sergipe a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Banco Inter-
nacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no 
valor de até US$ 20,800,000.00 (vinte milhões e oitocentos 
mil dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Estado de Sergipe autorizado a contratar operação de crédito 

externo, com garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até US$ 20,800,000.00 (vinte milhões 
e oitocentos mil dólares norte-americanos). 

§ 1º Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao financia-
mento parcial do “Projeto Integrado do Estado de Sergipe: Pobreza Rural – 2ª 
Fase”. 

§ 2º São facultadas a conversão da taxa de juros, de flutuante para fixa, 
ou vice-versa, aplicável ao montante parcial ou total do empréstimo, e a alte-
ração da moeda de referência da operação de crédito, tanto para o montante 
já desembolsado quanto para o montante a desembolsar, sendo que o exer-
cício dessas opções implicará a cobrança de encargos incorridos pelo Bird na 
sua realização e de uma comissão de transação que varia de 0,125% (cento 
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e vinte e cinco milésimos por cento) a 0,25% (vinte e cinco centésimos por 
cento) sobre os valores afetados. 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas 
seguintes condições: 

I – devedor: Estado de Sergipe; 
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e De-

senvolvimento (Bird); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 20,800,000.00 (vinte milhões e oitocen-

tos mil dólares norte-americanos); 
V – prazo de desembolso: até 31 de dezembro de 2011; 
VI – carência: 60 (sessenta) meses;
VII – amortização: em 20 (vinte) parcelas semestrais, su-

cessivas e, sempre que possível, iguais, pagas nos dias 15 de 
março e 15 de setembro de cada ano, vencendo-se a primeira 
em 15 de março de 2014 e a última em 15 de setembro de 2023, 
sendo cada parcela correspondente a 5,0% (cinco por cento) do 
valor total do empréstimo;

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de 
pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa composta pela Libor se-
mestral para dólar norte-americano, acrescidos de uma margem 
fixa a ser determinada pelo Bird a cada exercício fiscal e fixada 
na data de assinatura do contrato;

IX – comissão à vista: 0,25% (vinte e cinco centésimos por 
cento) sobre o valor do empréstimo, a ser debitada na data em 
que o contrato entrar em efetividade;

X – juros de mora: 0,50% a.a. (cinqüenta centésimos por 
cento ao ano) acrescidos aos juros devidos e ainda não pagos, 
caracterizada a mora 30 (trinta) dias após a data prevista para 
pagamento dos juros.

Parágrafo único. As datas de pagamentos do principal e 
dos encargos financeiros, bem como dos desembolsos, poderão 
ser alteradas em função da data de assinatura do contrato de 
empréstimo.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado de Sergipe 
na contratação da operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condi-
cionado a que o Estado de Sergipe celebre contrato com a União para a con-
cessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas próprias 
de que trata o art. 155 e das cotas de repartição de receitas de que tratam os 
arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal, e outras garantias em Direito 
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admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos 
necessários para cobertura dos compromissos honrados, diretamente das contas 
centralizadoras da arrecadação do Estado ou das transferências federais. 

Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta autorização é de 540 (qui-
nhentos e quarenta) dias, contado a partir da vigência desta Resolução. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 18 de dezembro de 2008. – Senador Garibaldi Alves 

Filho, Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 43, DE 2008

Autoriza a República Federativa do Brasil a conceder 
garantia ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), para contratar operação de crédito externo 
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no 
valor de até US$ 1,000,000,000.00 (um bilhão de dólares norte-
americanos), cujos recursos destinam-se ao financiamento 
do “Programa BNDES de Crédito Multissetorial de Apoio às 
Micro, Pequenas e Médias Empresas – Terceira Etapa do Con-
vênio de Linha de Crédito Condicional (CCLIP)”. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia 

à operação de crédito externo a ser contratada pelo Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social – BNDES, no valor total equivalente a até 
US$ 1,000,000,000.00 (um bilhão de dólares norte-americanos), com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID. 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam-se ao financiamento do “Programa BNDES de Cré-
dito Multissetorial de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas – Terceira 
Etapa do Convênio de Linha de Crédito Condicional (CCLIP)”. 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas 
seguintes condições:

I − credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID);

II – valor do empréstimo: até US$ 1,000,000,000.00 (um 
bilhão de dólares norte-americanos);

III − modalidade: mecanismo unimonetário do capital ordi-
nário do BID, com taxa de juros baseada na Libor;

IV – moeda de desembolso: dólar norte-americano ou, por 
solicitação do BNDES, real, mediante realização de conversão 
de moeda por parte do BID, ao custo de até 0,25% (vinte e cinco 
centésimos por cento) do montante convertido;



SENADO FEDERAL 73 

V – prazo de desembolsos: até 4 (quatro) anos, contado da 
data de vigência do contrato; 

VI – amortização do saldo devedor em dólar: em 32 (trinta 
e duas) parcelas semestrais, sucessivas, tanto quanto possível 
iguais, vencendo-se a primeira 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses 
após a data de assinatura do contrato e a última 20 (vinte) anos 
após essa data; 

VII – amortização do saldo devedor em real: fixada para 
cada desembolso, por meio de Carta do BID, com base em con-
dições propostas pelo BNDES, podendo ser em parcelas men-
sais, trimestrais, semestrais, anuais ou única (bullet) ao final do 
vencimento, desde que o prazo máximo de amortização não ex-
ceda 20 (vinte) anos, a contar da assinatura do contrato, e a vida 
média do empréstimo não seja superior a 12,25 anos (doze anos 
e vinte e cinco centésimos de ano); 

VIII – juros aplicáveis aos saldos devedores em dólar: exi-
gidos semestralmente, calculados sobre o saldo devedor do em-
préstimo, a uma taxa anual para cada trimestre composta pela 
taxa de juros Libor trimestral para dólar norte-americano, mais 
(ou menos) uma margem de custo relacionada às captações que 
financiam os empréstimos modalidade Libor, mais o valor líquido 
de qualquer custo ou lucro gerado por operações para mitigar as 
flutuações da Libor, e mais a margem (spread) atual para em-
préstimos do capital ordinário; 

IX – juros aplicáveis aos saldos devedores em real: defini-
dos para cada desembolso, constante de Carta de Notificação de 
Conversão enviada pelo BID, em percentual previamente aceito 
pelo BNDES, e pagos juntamente com a amortização; 

X – comissão de crédito: até 0,75% a.a. (setenta e cinco cen-
tésimos por cento ao ano), calculados sobre o saldo não desem-
bolsado do empréstimo, exigida juntamente com os juros, entrando 
em vigor 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato; 

XI – despesas com inspeção e supervisão geral: até 1% (um 
por cento) do valor do financiamento.

Art. 3º A autorização prevista no caput é condicionada a que, previamente 
à assinatura dos instrumentos contratuais, seja verificado pelo Ministério da 
Fazenda o cumprimento das condições prévias à realização do primeiro de-
sembolso, constantes da minuta do contrato de empréstimo, e que exige que 
o Regulamento de Crédito do Programa, revisado em comum acordo com o 
BID, tenha sido aprovado pelo órgão competente do mutuário e esteja em vi-
gor para reger os subempréstimos. 
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Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta autorização é de 540 (qui-
nhentos e quarenta) dias, contado a partir de sua publicação. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 18 de dezembro de 2008. – Senador Garibaldi Alves 

Filho, Presidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 44, DE 2008

Autoriza o Estado do Acre a contratar operação de cré-
dito externo, com garantia da União, com o Banco Interna-
cional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor 
de até US$ 120,000,000.00 (cento e vinte milhões de dólares 
norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Estado do Acre autorizado a contratar operação de crédito ex-

terno, com garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento (Bird), no valor de até US$ 120,000,000.00 (cento e vinte 
milhões de dólares norte-americanos). 

§ 1º Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao financiamen-
to parcial do “Programa de Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável do 
Estado do Acre – Proacre”. 

§ 2º São facultadas a conversão da taxa de juros, de flutuante para fixa, 
ou vice-versa, aplicável ao montante parcial ou total do empréstimo, e a alte-
ração da moeda de referência da operação de crédito, tanto para o montante 
já desembolsado quanto para o montante a desembolsar, sendo que o exer-
cício dessas opções implicará a cobrança de encargos incorridos pelo Bird na 
sua realização e de uma comissão de transação que varia de 0,125% (cento 
e vinte e cinco milésimos por cento) a 0,25% (vinte e cinco centésimos por 
cento) sobre os valores afetados. 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas 
seguintes condições: 

I – devedor: Estado do Acre; 
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e De-

senvolvimento (Bird); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 120,000,000.00 (cento e vinte milhões 

de dólares norte-americanos); 
V – prazo de desembolso: até 31 de março de 2015; 
VI – carência: 84 (oitenta e quatro) meses; 
VII – amortização: em 42 (quarenta e duas) parcelas semes-

trais, sucessivas, e sempre que possível, iguais, pagas nos dias 
15 de abril e 15 de outubro de cada ano, vencendo-se a primei-
ra em 15 de abril de 2016 e a última em 15 de outubro de 2036, 
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sendo cada uma das 41 (quarenta e uma) primeiras parcelas 
correspondente a 2,38% (dois inteiros e trinta e oito centésimos 
por cento) do valor total do empréstimo e a última a 2,42% (dois 
inteiros e quarenta e dois centésimos por cento); 

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de 
pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa composta pela Libor se-
mestral para dólar norte-americano, acrescidos de uma margem 
fixa a ser determinada pelo Bird a cada exercício fiscal e fixada 
na data de assinatura do contrato; 

IX – comissão à vista: 0,25% (vinte e cinco centésimos por 
cento) sobre o valor do empréstimo, a ser debitada na data em 
que o contrato entrar em efetividade; 

X – juros de mora: 0,50% a.a. (cinqüenta centésimos por 
cento ao ano) acrescidos aos juros devidos e ainda não pagos, 
caracterizada a mora 30 (trinta) dias após a data prevista para 
pagamento dos juros. 

Parágrafo único. As datas de pagamentos do principal e 
dos encargos financeiros, bem como dos desembolsos, poderão 
ser alteradas em função da data de assinatura do contrato de 
empréstimo. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado do Acre na 
contratação da operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicio-
nado a que o Estado do Acre celebre contrato com a União para a concessão 
de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas próprias de que 
trata o art. 155 e das cotas de repartição de receitas de que tratam os arts. 157 
e 159, todos da Constituição Federal, e outras garantias em Direito admitidas, 
podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos necessários 
para cobertura dos compromissos honrados, diretamente das contas centrali-
zadoras da arrecadação do Estado ou das transferências federais. 

Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta autorização é de 540 (qui-
nhentos e quarenta) dias, contado a partir da vigência desta Resolução. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 18 de dezembro de 2008. – Senador Garibaldi Alves 

Filho, Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 45, DE 2008

Autoriza as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) 
a contratar operação de crédito externo, com garantia da Re-
pública Federativa do Brasil, no valor de até € 13.293.588,91 
(treze milhões, duzentos e noventa e três mil, quinhentos e 
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oitenta e oito euros e noventa e um centavos), com o Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW) da República Federal da 
Alemanha, destinada a financiar, parcialmente, o “Projeto 
Complexo São Bernardo – Tranche 1”. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º São as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) autorizadas 

a contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa 
do Brasil, no valor de até € 13.293.588,91 (treze milhões, duzentos e noventa 
e três mil, quinhentos e oitenta e oito euros e noventa e um centavos), com o 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) da República Federal da Alemanha. 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam-se ao financiamento parcial do “Projeto Complexo 
São Bernardo – Tranche 1”. 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas 
seguintes condições: 

I − credor: Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) da Repúbli-
ca Federal da Alemanha; 

II – devedor: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletro-
brás); 

III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor do empréstimo: até € 13.293.588,91 (treze milhões, 

duzentos e noventa e três mil, quinhentos e oitenta e oito euros 
e noventa e um centavos); 

V − valor da contrapartida: € 11.970.500,00 (onze milhões, 
novecentos e setenta mil e quinhentos euros); 

VI – prazo de desembolsos: até 4 (quatro) anos, contado a 
partir da data de vigência do contrato; 

VII – amortização: o empréstimo será pago em 41 (quarenta 
e uma) parcelas semestrais, sucessivas, aproximadamente iguais, 
vencendo-se a primeira depois de decorridos 10 (dez) anos da as-
sinatura do contrato e a última 30 (trinta) anos após essa data; 

VIII – juros aplicáveis: exigidos semestralmente, em 30 de 
junho e em 30 de dezembro, calculados sobre o saldo devedor 
do empréstimo a uma taxa fixa de 2,0% a.a. (dois por cento ao 
ano); 

IX – juros de mora: 3,0% a.a. (três por cento ao ano) acres-
cidos sobre a taxa básica de juros cobrada pelo Banco Central 
da Alemanha; 

X – comissão de crédito: 0,25% a.a. (vinte e cinco centésimos 
por cento ao ano), sobre o saldo não desembolsado, exigidos a 
partir de 3 (três) meses contados da assinatura do contrato. 
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Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia às Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. – Eletrobrás, na operação de crédito externo referida nesta 
Resolução. 

Parágrafo único. A autorização prevista no caput é condicionada a que, 
previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, sejam cumpridas as 
seguintes condições: 

I – as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. formalizem o res-
pectivo contrato de contragarantia; 

II – seja verificado pelo Ministério da Fazenda o cumpri-
mento das condições prévias à realização do primeiro desem-
bolso, as quais constam da Cláusula 10.8 da minuta do contrato 
de empréstimo. 

Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta autorização é de 540 (qui-
nhentos e quarenta) dias, contado a partir de sua publicação. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 18 de dezembro de 2008. – Senador Garibaldi Alves 

Filho, Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 46, DE 2008

Autoriza o Município de Belém, Estado do Pará, a con-
tratar operação de crédito externo, com garantia da União, 
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
no valor de até US$ 68,750,000.00 (sessenta e oito milhões e 
setecentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos), cujos 
recursos destinam-se ao financiamento parcial do “Programa 
de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben)”. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Município de Belém, Estado do Pará, autorizado a contratar 

operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 68,750,000.00 (ses-
senta e oito milhões e setecentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos), 
observado o disposto no art. 15 da Resolução nº 43, de 2001, com a redação 
dada pela Resolução nº 32, de 2006, ambas do Senado Federal. 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam-se ao financiamento parcial do “Programa de Sa-
neamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben)”. 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas 
seguintes condições: 

I − credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID); 
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II – valor do empréstimo: até US$ 68,750,000.00 (sessenta e oito 
milhões e setecentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos); 

III − modalidade: moeda única (mecanismo unimonetário); 
IV – prazo de desembolsos: até 60 (sessenta) meses, con-

tado a partir da data de vigência do contrato; 
V – amortização do saldo devedor: parcelas semestrais e 

consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais, pagas no 
dia 15 dos meses de junho e de dezembro de cada ano, vencen-
do a primeira após transcorridos 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses 
e a última, o mais tardar, 25 (vinte e cinco) anos após a assina-
tura do contrato; 

VI – juros aplicáveis para saldo devedor em dólares: a taxa de 
juros será ajustável e os juros incidirão sobre os saldos devedores 
diários do empréstimo a uma taxa anual ajustável para cada semes-
tre determinada em função do Custo dos Empréstimos Qualificados 
com uma Taxa de Juros Ajustável na Moeda Única do Financiamento, 
acrescida da margem vigente (spread) para empréstimos do capital 
ordinário expressa em termos de uma porcentagem anual; 

VII – comissão de crédito: de até 0,75% a.a. (setenta e cinco 
centésimos por cento ao ano), calculada sobre o saldo não desem-
bolsado do empréstimo, exigida juntamente com os juros, entrando 
em vigor 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato; 

VIII – despesas com inspeção e supervisão geral: até 1% 
(um por cento) do valor do financiamento, mas por decisão de 
política atual, o BID não tem cobrado esta comissão. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de Belém, 
Estado do Pará, na operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

§ 1º A autorização prevista no caput é condicionada a que o Município, 
previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, formalize o respectivo 
contrato de contragarantia. 

§ 2º Preliminarmente à formalização dos instrumentos contratuais, o 
Ministério da Fazenda deverá verificar o grau de cumprimento das seguintes 
condicionalidades, inclusive mediante manifestação prévia do BID: 

I − nomeação da equipe de profissionais necessários para 
compor a UCP (Unidade de Coordenação do Programa); 

II – assinatura dos instrumentos jurídicos adequados jun-
to à Companhia de Saneamento do Estado do Pará – Cosampa 
e junto às Centrais Elétricas do Pará – Rede Celpa, ou junto às 
empresas que venham a operar os serviços de saneamento bá-
sico e de energia elétrica, respectivamente, para a execução de 
atividades relacionadas ao programa; e 
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III − entrada em vigência do ROP (Regulamento Operacio-
nal do Programa). 

Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta autorização é de 540 (qui-
nhentos e quarenta) dias, contado a partir de sua publicação. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 18 de dezembro de 2008. – Senador Garibaldi Alves 

Filho, Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 47, DE 2008

Altera dispositivo da Resolução nº 43, de 2001, do Se-
nado Federal. 

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O § 4º do art. 7º da Resolução nº 43, de 2001, passa a vigorar 

com a seguinte redação:

“Art. 7º  ...............................................................................
............................................................................................
§ 4º O cálculo do comprometimento a que se refere o inciso 

II do caput será feito pela média anual, de todos os exercícios 
financeiros em que houver pagamentos previstos da operação 
pretendida, da relação entre o comprometimento previsto e a re-
ceita corrente líquida projetada ano a ano.” 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 23 de dezembro de 2008. – Senador Garibaldi Alves 

Filho, Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 48, DE 2008

Altera os arts. 16 e 21 da Resolução nº 43, de 2001, e o 
art. 1º da Resolução nº 49, de 2007, ambas do Senado Federal, 
para modificar o escopo e o prazo das verificações de adim-
plência e das certidões exigidas por esses dispositivos. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º O art. 1º da Resolução nº 49, de 2007, do Senado Federal, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º  ...............................................................................
............................................................................................
II – a partir de 1º de janeiro de 2009, a verificação de adim-

plência abrangerá os seguintes números de registro no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ): 
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a) de todos os órgãos integrantes da Administração Direta 
do Estado, Distrito Federal ou Município ao qual pertença o órgão 
beneficiário de garantia prestada pelo Tesouro Nacional; ou 

b) da entidade beneficiária de garantia prestada pelo Te-
souro Nacional.” (NR) 

Art. 2º O parágrafo único do art. 16 da Resolução nº 43, de 2001, do Se-
nado Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16.  ..............................................................................
............................................................................................
Parágrafo único. O Ministério da Fazenda não encaminhará 

ao Senado Federal pedido de autorização para contratação de 
operação de crédito de tomador que se encontre na situação pre-
vista no caput, obedecidos os seguintes critérios:

I – até 30 de abril de 2009, a verificação de adimplência abran-
gerá o número de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ) do órgão ou entidade tomadora da operação de crédito; 

II – a partir de 1º de maio de 2009, a verificação de adim-
plência abrangerá os seguintes números de registro no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ): 

a) de todos os órgãos integrantes da Administração Direta 
do Poder Executivo do Estado, Distrito Federal ou Município ao 
qual pertença o órgão tomador da operação de crédito; ou 

b) da entidade tomadora da operação de crédito.” (NR) 
Art. 3º O § 5º do art. 21 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Fede-

ral, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 21.  .............................................................................. 
............................................................................................

§ 5º As certidões exigidas no inciso VIII devem:
I – até 30 de abril de 2009, referir-se ao número de registro 

no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do órgão ou 
entidade tomadora da operação de crédito; 

II – a partir de 1º de maio de 2009, referir-se aos seguintes 
números de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ): 

a) de todos os órgãos integrantes da Administração Direta 
do Poder Executivo do Estado, Distrito Federal ou Município ao 
qual pertença o órgão tomador da operação de crédito; ou 

b) da entidade tomadora da operação de crédito.” (NR) 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
Senado Federal, 23 de dezembro de 2008. – Senador Garibaldi Alves 

Filho, Presidente do Senado Federal. 
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RESOLUÇÃO Nº 49, DE 2008

Autoriza o Estado do Pará a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, junto à Corporação Andina 
de Fomento (CAF), no valor de até US$ 85,000,000.00 (oitenta 
e cinco milhões de dólares norte-americanos), cujos recur-
sos destinam-se ao financiamento adicional do “Programa 
de Infra-Estrutura Rodoviária do Pará”. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Estado do Pará autorizado a contratar operação de crédito 

externo, com garantia da União, com a Corporação Andina de Fomento (CAF), 
no valor de até US$ 85,000,000.00 (oitenta e cinco milhões de dólares norte-
americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam-se ao financiamento adicional do “Programa de 
Infra-Estrutura Rodoviária do Pará”. 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas 
seguintes condições: 

I − credor: Corporação Andina de Fomento (CAF); 
II – valor do empréstimo: até US$ 85,000,000.00 (oitenta e 

cinco milhões de dólares norte-americanos); 
III − moeda de desembolso: dólar norte-americano; 
IV − carência: 36 (trinta e seis) meses; 
V – prazo de desembolso: até 36 (trinta e seis) meses, con-

tado da data de assinatura do contrato; 
VI – datas de amortização: serão definidas pelo mutuário, 

em acordo com a CAF, após a assinatura do contrato; 
VII − amortização: em 24 (vinte e quatro) parcelas semestrais, 

consecutivas e preferencialmente iguais, acrescidas de juros no 
vencimento de cada uma das parcelas, sendo que o pagamento 
da primeira parcela será efetuado no quadragésimo segundo mês 
contado a partir da data de assinatura do contrato; 

VIII – juros: exigidos semestralmente, calculados sobre o 
saldo devedor periódico do empréstimo, a uma taxa anual com-
posta pela taxa de juros de referência do mercado interbancário 
londrino (London Interbank Offered Rate – Libor) para opera-
ções de 6 (seis) meses cotadas em dólares norte-americanos, 
acrescida de uma margem de 1,05% (um inteiro e cinco centé-
simos por cento); 

IX – comissão de compromisso: 0,25% a.a. (vinte e cinco 
centésimos por cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado 
do empréstimo, exigida semestralmente nas mesmas datas de 
pagamento dos juros; 
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X − custos de avaliação técnica a ser realizada pela CAF: 
estimados em US$ 15,000.00 (quinze mil dólares norte-ameri-
canos); 

XI – juros de mora: 2% a.a. (dois por cento ao ano), em adi-
ção aos juros devidos; 

XII – comissão de financiamento: 0,75% (setenta e cinco 
centésimos por cento) sobre o montante total do empréstimo, de-
vida a partir do início de vigência do contrato e, no mais tardar, na 
oportunidade em que se realize o primeiro desembolso. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Governo do Estado 
do Pará na operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

Parágrafo único. A autorização prevista no caput é condicionada a que o 
Estado do Pará, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais atenda 
aos seguintes requisitos: 

I – seja formalizado o respectivo contrato de contragaran-
tia; 

II – seja verificado pelo Ministério da Fazenda o cumprimento 
das seguintes condicionalidades: 

a) comprovação do atendimento dos requisitos relativos à 
elegibilidade de todos e de cada um dos projetos que integram 
o Programa; 

b) comprovação de que se encontra em operação, dentro 
da Secretaria de Estado de Transporte, a Unidade de Gerência 
do Programa; 

c) comprovação de que foi elaborado e se encontra em ope-
ração sistema de acompanhamento e controle da execução orça-
mentária, financeira, técnica, ambiental e social do Programa; e 

d) comprovação de contratação de uma empresa indepen-
dente de reconhecida capacidade técnica, encarregada de reali-
zar a auditoria externa do Programa. 

Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta autorização é de 540 (qui-
nhentos e quarenta) dias, contado a partir de sua publicação. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 23 de dezembro de 2008. – Senador Garibaldi Alves 

Filho, Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2008-CN.

Altera a redação do § 2º do art. 4º da Resolução nº 1, 
de 1970-CN (Regimento Comum), para ampliar o número de 
vice-líderes do governo no Congresso Nacional. 
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 2º do art. 4º do Regimento Comum passa a vigorar com a 

seguinte redação:

“Art. 4º  ...............................................................................
............................................................................................
§ 2º O líder do governo poderá indicar até 5 (cinco) vice-

líderes, dentre os integrantes das representações partidárias que 
apóiem o governo. 

.................................................................................. .”(NR)

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 28 de fevereiro de 2008. – Senador Garibaldi Alves Fi-

lho, Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2008-CN

Modifica o art. 4º da Resolução nº 1, de 1970-CN – Re-
gimento Comum do Congresso Nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O art. 4º da Resolução nº 1, de 1970-CN – Regimento Comum do 

Congresso Nacional, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 3º e 4º, 5º e 
6º, renumerando-se o atual § 3º como § 7º: 

“Art. 4º  ...............................................................................
............................................................................................
§ 3º Os líderes dos partidos que elegerem as duas maio-

res bancadas no Senado Federal e na Câmara dos Deputados 
e que expressarem, em relação ao governo, posição diversa da 
maioria, indicarão Congressistas para exercer a função de Líder 
da Minoria no Congresso Nacional. 

§ 4º A escolha do Líder da Minoria no Congresso Nacional 
será anual e se fará de forma alternada entre Senadores e De-
putados Federais, de acordo com o § 3º. 

§ 5º O Líder da Minoria poderá indicar cinco vice-líderes den-
tre os integrantes das representações partidárias que integrem a 
Minoria no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. 

§ 6º Para efeito desta Resolução, entende-se por Maioria e 
Minoria o disposto nos arts. 65, §§1º e 2º, do Regimento Interno 
do Senado Federal, e 13 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados. 

§ 7º (Atual parágrafo 3º)

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de abril de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, 

Presidente do Senado Federal.
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RESOLUÇÃO Nº 3, DE 2008-CN

Acrescenta § 3º ao art. 26 da Resolução nº 1, de 2006-
CN, que dispõe sobre a Comissão Mista Permanente a que 
se refere o § 1º do art. 166 da Constituição Federal. 

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º O art. 26 da Resolução nº 1, de 2006-CN, passa a vigorar acres-

cido do seguinte § 3º:

“Art. 26.  ..............................................................................
............................................................................................

§ 3º A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática do Senado Federal, criada após a entrada em vigência desta Re-
solução, terá direito a 3 (três) emendas de apropriação e a 3 (três) emendas 
de remanejamento:

I – a área temática da referida Comissão será:
a) Infra-Estrutura;
b) Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte;
c) Justiça e Defesa;
d) Saúde;
e) Agricultura;
II – as subáreas temáticas serão:
a) Ministério das Comunicações;
b) Ministério da Ciência e Tecnologia;
c) Ministério da Defesa;
d) Ministério da Educação;
e) Ministério da Saúde;
f) Ministério da Agricultura.” (NR)

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2008-CN

Cria, no âmbito do Congresso Nacional, Comissão Mista 
Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC. 

O Congresso Nacional resolve: 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Resolução é parte integrante do Regimento Comum e dis-
põe sobre a criação, no âmbito do Congresso Nacional, da Comissão Mista 
Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC, destinada a acompanhar, 
monitorar e fiscalizar, de modo contínuo, as ações referentes às mudanças 
climáticas no Brasil. 
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CAPÍTULO II 
Composição e Instalação

Art. 2º A CMMC será composta por onze Deputados e onze Senadores, 
e igual número de Suplentes.

Art. 3º Na primeira quinzena do mês de fevereiro de cada sessão legis-
lativa, a Mesa do Congresso Nacional fixará as representações dos partidos 
e blocos parlamentares na CMMC, observado o critério da proporcionalidade 
partidária em ambas as Casas Legislativas. 

§ 1º Aplicado o critério do caput e verificada a existência de vagas, essas 
serão destinadas aos partidos ou blocos parlamentares, levando-se em conta 
as frações do quociente partidário, da maior para a menor. 

§ 2º Aplicado o critério do § 1º, as vagas que eventualmente sobrarem 
serão distribuídas, preferencialmente, às bancadas ainda não representadas na 
CMMC, segundo a precedência no cálculo da proporcionalidade partidária. 

§ 3º Os Parlamentares serão indicados pelos partidos políticos aos quais 
couber a vaga, para um período de dois anos, com direito a uma única recon-
dução, caso a vaga permaneça com o partido político para o próximo período 
de dois anos. 

§ 4º A proporcionalidade partidária estabelecida na forma deste artigo 
prevalecerá por toda a sessão legislativa. 

Art. 4º Fixada a representação prevista no art. 3º, os Líderes entregarão à 
Mesa, nos dois dias úteis subseqüentes, as indicações dos titulares da CMMC 
e, em ordem numérica, as dos respectivos suplentes. 

§ 1º Recebidas as indicações, o Presidente fará a designação dos mem-
bros da comissão. 

§ 2º Esgotado o prazo referido no caput e não havendo indicação pelos 
Líderes, as vagas não preenchidas por partido ou bloco parlamentar serão 
ocupadas pelos Parlamentares mais idosos, dentre os de maior número de 
legislaturas, mediante publicação da secretaria da CMMC. 

Art. 5º A instalação da CMMC e a eleição da respectiva Mesa ocorrerão 
até a última quinta-feira do mês de fevereiro de cada ano, data em que se en-
cerra o mandato dos membros da Mesa anterior. 

CAPÍTULO III 
Direção dos Trabalhos

Seção I 
Presidência, Vice-Presidência e Relatoria

Art. 6º A CMMC terá um Presidente, um Vice-Presidente e um Relator, 
eleitos por seus pares, com mandato anual, encerrando-se na última quinta-
feira do mês de fevereiro do ano seguinte, vedada a reeleição.
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Art. 7º As funções de Presidente e Vice-Presidente serão exercidas, a 
cada ano, alternadamente, por representantes do Senado Federal e da Câ-
mara dos Deputados.

§ 1º A primeira eleição, no início de cada legislatura, para Presidente 
recairá em representantes do Senado Federal e, para Vice-Presidente, em 
representante da Câmara dos Deputados.

§ 2º O Suplente da CMMC não poderá ser eleito para as funções pre-
vistas neste artigo.

Art. 8º O Presidente, nos seus impedimentos ou ausências, será subs-
tituído pelo Vice-Presidente e, na ausência deste, pelo membro titular mais 
idoso da CMMC, dentre os de maior número de legislaturas.

Parágrafo único. Se vagar o cargo de Presidente ou de Vice-Presidente, 
realizar-se-á nova eleição para escolha do sucessor, que deverá recair em re-
presentante da mesma Casa, salvo se faltarem menos de 3 (três) meses para o 
término do mandato, caso em que será provido na forma indicada no caput. 

Art. 9º O Relator será escolhido entre os representantes da Casa Legis-
lativa a que pertencer o Vice-Presidente.

Parágrafo único. O Relator apresentará, até o fim da sessão legislativa 
em que for eleito, relatório anual das atividades desenvolvidas. 

Seção II 
Competências da Presidência

Art. 10. Ao Presidente de CMMC compete:
I – ordenar e dirigir os trabalhos da comissão;
II – designar, dentre os componentes da comissão, os membros das sub-

comissões e fixar a sua composição; 
III – resolver as questões de ordem; 
IV – ser o elemento de comunicação da Comissão com a Mesa do Con-

gresso Nacional, com as outras Comissões e suas respectivas Subcomissões 
e com os Líderes; 

V – convocar reuniões extraordinárias, de ofício ou a requerimento de 
qualquer de seus membros, aprovado pela comissão; 

VI – promover a publicação das atas das reuniões no Diário do Congres-
so Nacional; 

VII – solicitar, em virtude de deliberação da comissão, os serviços de 
funcionários técnicos para estudo de determinado trabalho, sem prejuízo das 
suas atividades nas repartições a que pertençam; 

VIII – convidar, para o mesmo fim e na forma do inciso VII, técnicos ou 
especialistas particulares e representantes de entidades ou associações cien-
tíficas; 

IX – desempatar as votações quando ostensivas;
 X – distribuir matérias às subcomissões; 
XI – assinar o expediente da comissão.
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CAPÍTULO IV 
Competências da CMMC

Art. 11. À CMMC compete acompanhar, monitorar e fiscalizar, de modo 
contínuo, as ações referentes às mudanças climáticas no Brasil, em especial 
sobre:

 I – política e plano nacional de mudanças climáticas; 
II – mitigação das mudanças do clima; 
III – adaptação aos efeitos das mudanças climáticas; 
IV – sustentabilidade da matriz elétrica, geração de eletrici-

dade por fontes renováveis e co-geração; 
V – consumo de combustíveis fósseis e renováveis; 
VI – análise de serviços ambientais; 
VII – ocupação ordenada do solo; 
VIII – gerenciamento adequado de resíduos sólidos; 
IX – emissões de gases de efeito estufa por atividades in-

dustriais, agropecuárias e do setor de serviços; 
X – políticas nacionais e regionais de desenvolvimento sus-

tentável; 
XI – outros assuntos correlatos. 
Parágrafo único. No exercício de suas competências, a CMMC 

desempenhará apenas funções fiscalizatórias.

CAPÍTULO V 
Regras Subsidiárias

Art. 12. Aplicam-se aos trabalhos da CMMC, subsidiariamente, no que 
couber, as regras previstas no Regimento Comum do Congresso Nacional, 
relativas ao funcionamento das Comissões Mistas Permanentes do Congres-
so Nacional. 

§ 1º No caso de ser suscitado conflito entre as regras gerais, previstas no 
Regimento Comum, e norma específica da CMMC, prevista nesta Resolução, 
decidirá o conflito suscitado o Presidente da CMMC, dando prevalência, na de-
cisão, à interpretação que assegure máxima efetividade à norma específica. 

§ 2º Da decisão do Presidente caberá recurso ao Plenário do Congresso 
Nacional, por qualquer dos membros da CMMC, no prazo de cinco sessões 
ordinárias. 

§ 3º Interposto o recurso a que se refere o § 2º, antes dele ser incluído 
na Pauta da Ordem do Dia do Congresso Nacional, deverá o Presidente do 
Congresso Nacional encaminhar consulta à Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania do Senado Federal, para que esta se manifeste previamente 
sobre a matéria. 

§ 4º Incluído na pauta, o recurso será discutido e votado em turno úni-
co.
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CAPÍTULO VI 
Disposições Finais

Art. 13. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal adaptarão seus 
regimentos internos às disposições desta Resolução, promovendo as adequa-
ções necessárias no campo temático de suas Comissões Permanentes, em 
função das competências atribuídas à CMMC.

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Congresso Nacional, 30 de dezembro de 2008. – Senador Garibaldi 

Alves Filho, Presidente do Senado Federal. 
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