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SENADO FEDERAL  

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, José Sarney, Presidente, nos 
termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo as seguintes 

Resoluções: 
 

 
1  

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2009 

Autoriza o Estado do Ceará a contratar operação de cré-
dito externo, com garantia da União, com o Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento, no valor de até US$41,000,000.00 
(quarenta e um 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 Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID), no valor de até US$41,000,000.00 (quarenta e um mi¬lhões de 
dólares norte-americanos).  

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao 
financiamento parcial do “Pro¬grama de Modernização Fiscal do Estado do 
Ceará – PROFISCO CE”.  

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

I – devedor: Estado do Ceará;  
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);  
III – garantidor: República Federativa do Brasil;  
IV – valor: até US$41,000,000.00 (quarenta e um milhões de 

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

da vigência do contrato;  
VI – amortização: em parcelas semestrais e consecutivas, de 

valores tanto quanto possível iguais, vencendo-se a primeira 4 
(quatro) anos e 6 (seis) meses após o início da vigência do contrato 
e a última o mais tardar 20 (vinte) anos após a assinatura 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 líquido de 
qualquer custo/lucro gerado por operações para miti 
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gar as flutuações da Libor, mais a margem para empréstimos do 
capital ordinário; 

VIII – comissão de crédito: até 0,75% a.a. (setenta e cinco 
centésimos por cento ao ano), a ser estabe¬lecida periodicamente 
pelo BID, e calculada sobre o saldo não desembolsado do em-
préstimo, exigida juntamente com os juros, entrando em vigor 60 
(sessenta) dias após a assinatura do contrato; 

IX – despesa com inspeção e supervisão geral: o mutuário 
será notificado de 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 ori-
ginal de desembolsos. 

§ 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 Até 30 (trinta) dias previamente ao primeiro desembol-
so, o mutuário deverá confirmar a opção pela taxa de juros, po-
dendo ela ser alterada para a modalidade baseada no custo do 
capital ordinário do BID. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado do Ceará 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 Ce¬ará 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 transfe¬rências de recursos neces-
sários 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, 27 de março de 2009. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2009

Altera dispositivo da Resolução nº 43, de 2001, do Sena-
do Federal, no intuito de modificar o cálculo do comprome-
timento anual com amortizações, juros e demais encargos 
da dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:
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 Art. 1º O § 4º do art. 7º da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Fede-
ral, passa a vigorar com a senguinte redação:

“Art. 7º   .............................................................................. 
§ 4º O cálculo do comprometimento a que se refere o in-

ciso II do caput será feito pela média anual, de todos os exercí-
cios financeiros em que houver pagamentos previstos da opera-
ção pretendida até 31 de dezembro de 2027, da relação entre o 
comprometimento previsto e a receita cor¬rente líquida projetada 
ano a ano

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

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de março de 2009. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 3, DE 2009

Dispõe sobre a apreciação dos atos de outorga e reno-
vação de concessão, permissão e autorização para o servi-
ço de radiodifusão sonora e de sons e imagens e revoga a 
Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º A apreciação dos atos de outorga e renovação de concessão, per-

missão ou autorização de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
em qualquer de suas modalidades, previstas no art. 104-C, VII, do Regimento 
Interno do Senado Federal (RISF), obedecerá ao disposto nesta Resolução.

Art. 2º A apreciação dos atos a que se refere o art. 1º far-se-á nos termos 
do art. 91 do RISF, mediante a comprovação de atendimento, pela entidade 
proponente, nos casos de renovação, ou de compromisso de atendimento, nos 
casos de outorga, aos princípios expressos nos arts. 221 e 222 da Constitui-
ção Federal e na legislação pertinente.

§ 1º No caso de renovação, a apreciação a que se refere o caput far-se-á 
com base na documentação enviada pelo poder concedente, dando conta de 
que a entidade proponente cumpriu as referidas obrigações legais e também 
os compromissos assumidos em contrato ou convênio.

§ 2º A apreciação a que se refere o caput deste artigo considerará, tam-
bém, os procedimentos adotados pela Câmara dos Deputados, no exame da 
matéria.

Art. 3º O caput do art. 91 do Regimento Interno passa a vigorar acresci-
do do seguinte inciso III:

“Art. 91.  ..............................................................................
............................................................................................
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III – projetos de decreto legislativo de que trata o § 1º do art. 
223 da Constituição Federal.

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

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revoga-se a Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal.
Senado Federal, 7 de abril de 2009. – Senador José Sarney, Presidente 

do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2009

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 cinquenta 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 cinquenta 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 Expan-
são 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, quatrocentos e cinquenta mil dólares norte-ameri-
canos);

III – modalidade: empréstimo margem fixa (Fixed Spread 
Loan);

IV – prazo de desembolso: até 5 (cinco) anos, contado a 
partir da data de entrada em vigor do contrato;

V − amortização: em 50 (cinquenta) 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 desembolsado;

VI – juros: exigidos semestralmente, nas mesmas datas do 
pagamento da amortização, e calculados sobre o saldo devedor 
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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 da assinatura do contrato;

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

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.

Art. 3º O prazo máximo para o exercício desta autorização é de 540 (qui-
nhentos e quarenta) dias, contado a partir de sua publicação.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revoga-se a Resolução nº 39, de 2008, do Senado Federal.
Senado Federal, 23 de abril de 2009. – Senador Mão Santa, no exercício 

da Presidência do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 5, DE 2009

Altera a disciplina da concessão de passagens aéreas 
aos Senadores.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O Ato da Comissão Diretora nº 2, de 2009, passa a vigorar com 

a seguinte redação:

“Art. 1º Fica extinta a cota mensal de custeio de locomoção 
utilizada a critério discricionário de cada Senador, prevista nos 
Atos da Comissão Diretora nºs 50 e 62, de 1988.

 Art. 2º Fica criada a verba de transporte aéreo dos Sena-
dores, correspondendo a 5 trechos aéreos, ida e volta, da capital 
do Estado de origem a Brasília.

 § 1º A verba prevista no caput deste artigo poderá ser usa-
da pelo próprio parlamentar ou por assessores, neste último caso 
mediante comunicação à Mesa do Senado Federal, em todo o 
território nacional.

§ 2º A utilização da cota prevista neste Ato será publicada 
no sítio eletrônico do Senado Federal, no prazo de noventa dias 
a contar do término do mês a que se referir.

§ 3º Para o representante do Distrito Federal, a verba de que 
trata o caput será correspondente ao valor concedido a Senador 
representante de Goiás. 

§ 4º Não haverá acumulação, de um exercício financeiro para 
o seguinte, da verba prevista no caput deste artigo.
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Art. 3º Ficam extintas as cotas suplementares devidas aos membros da 
Mesa e Lideranças Partidárias.

Art. 4º Caberá à Diretoria-Geral a adoção das medidas necessárias à 
implementação e operação do disposto neste Ato

Art. 5º Revogam-se os Atos da Comissão Diretora nºs 50 e 62, de 1988.” 
(NR)

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de abril de 2009. – Senador José Sarney, Presidente 

do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 6, DE 2009

Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação 
de crédito externo com o Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID), no valor de até US$ 168,000,000.00 (cento 
e sessenta e oito milhões de dólares norte-americanos), com 
garantia da União.

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$ 168,000,000.00 (cento e sessenta e oito 
milhões de dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida 
no caput destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Investimento 
nos Transportes Metropolitanos de São Paulo – Aquisição de Material Rodan-
te e Sistemas para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM e 
Estudos, Projetos e Desapropriações para a Implantação da Segunda Fase da 
Linha 5 – Lilás, da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, Trecho 
Largo 13 – Chácara Klabin.

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 Interamericano de Desenvolvimento 

(BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 168,000,000.00 (cento e sessenta e oito 

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, contados 

a partir da vigência do contrato; as amortizações serão em parce-
las semestrais e consecutivas, de valores tanto quanto possível 
iguais, pagas no dia 15 dos meses de maio e de novembro de 
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cada ano, vencendo-se a última, o mais tardar, 25 (vinte e cinco) 
anos após a assinatura 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: o valor 
devido em um semestre determinado não poderá exceder a 1% 
(um por cento) do empréstimo total dividido pelo número de se-
mestres compreendidos no prazo original de desembolsos.

§ 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 Até 30 (trinta) dias previamente ao primeiro desembol-
so, o mutuário deverá confirmar a opção pela taxa de juros, po-
dendo ela ser alterada para a modalidade baseada no custo do 
capital ordinário do BID.

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 é condicio-
nado a que o Estado de São Paulo 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 reter os recursos necessários para co-
bertura 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, 13 de maio de 2009. – Senador José Sarney, Presiden-

te do Senado Federal.
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RESOLUÇÃO Nº 7, DE 2009

Autoriza o Estado da Bahia a contratar operação de crédi-
to externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento, no valor de até US$ 409,000,000.00 (qua-
trocentos e nove milhões de dólares norte-americanos).

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

externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID), no valor de até US$ 409,000,000.00 (quatrocentos e nove milhões 
de dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao 
Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento do 
Estado da Bahia – Proconfis.

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

I – devedor: Estado da Bahia;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 409,000,000.00 (quatrocentos e nove 

milhões de dólares norte-americanos);
V – prazo de desembolso: 2 (dois) anos, contado a partir da 

vigência do contrato;
VI – amortização: em parcelas semestrais e consecutivas, 

de valores tanto quanto possível iguais, pagas no dia 15 dos me-
ses de abril e de outubro de cada ano, vencendo-se a primeira 
6 (seis) meses a partir da data inicialmente prevista para o de-
sembolso final e a última o mais tardar 20 (vinte) anos após a 
assinatura 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 
líquido de qualquer custo/lucro gerado por operações para miti-
gar as flutuações da Libor, mais a margem para empréstimos do 
capital ordinário;

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

IX – despesa com inspeção e supervisão geral: o valor devido 
em um semestre determinado não poderá ser superior a 1% (um 
por cento) do financiamento, dividido pelo número de semestres 
compreendido no prazo original de desembolsos.

§ 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 Até 30 (trinta) dias previamente ao primeiro desembol-
so, o mutuário deverá confirmar a opção pela taxa de juros, po-
dendo ela ser alterada para a modalidade baseada no custo do 
capital ordinário do BID.

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

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no 
caput é condicionado a que o Estado da Bahia 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 ad-
mitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências 
de recursos necessários para cobertura dos compromissos hon-
rados, diretamente das contas centralizadoras da arrecadação 
do Estado ou das transferências federais.

Art. 4º Previamente à contratação do empréstimo referido no art. 1º, o 
Estado da Bahia deverá promover a regularização de seus débitos e de suas 
pendências com a União.

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

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de maio de 2009. – Senador José Sarney, Presiden-

te do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 8, DE 2009

Institui o Prêmio Jornalista Roberto Marinho de Mérito 
Jornalístico.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É instituído o Prêmio Jornalista Roberto Marinho de Mérito Jor-

nalístico.
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§ 1º O prêmio será conferido, anualmente, a profissional de jornalismo 
que tenha contribuído para o engrandecimento do jornalismo brasileiro.

§ 2° A entrega do prêmio se dará em Sessão do Senado Federal, espe-
cialmente convocada para esse fim, a realizar-se até o 5° dia útil após o dia 
3 de dezembro.

§ 3º As indicações dos candidatos serão encaminhadas pelas entidades 
e organizações da sociedade civil à Mesa do Senado Federal, acompanhadas 
de justificativa, até o dia 31 de outubro de cada ano.

§ 4° É vedada a indicação de candidatos:

I – por empresas;
II – que sejam membros dos Poderes Judiciário, Legislativo 

ou Executivo;
III – Ministros de Estado;
IV – pelo próprio interessado.

Art. 2º Para proceder à apreciação dos nomes dos concorrentes, será 
constituído um Conselho a ser integrado por 5 (cinco) Senadores, indicados 
no início de cada Sessão Legislativa pelo Presidente do Senado Federal.

§ 1º Aos membros do Conselho do Prêmio Jornalista Roberto Marinho 
de Mérito Jornalístico compete:

I – a escolha de seu presidente;
II – a elaboração dos critérios de seleção, para a aprovação 

pela Mesa do Senado Federal;
III – a apreciação e a escolha do nome do agraciado.

§ 2º As regras e prazos para o encaminhamento de candidaturas ao Prê-
mio serão amplamente divulgados.

§ 3º As atividades necessárias à execução serão coordenadas pelos 
membros do Conselho.

§ 4º As despesas decorrentes da execução do Prêmio Jornalista Rober-
to Marinho de Mérito Jornalístico correrão à conta do orçamento do Senado 
Federal.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 22 de maio de 2009. – Senador José Sarney Pre-

sidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 9, DE 2009

Altera a Resolução nº 28, de 28 de agosto de 2008, que 
autoriza o Município de Porto Alegre (RS) a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento.

O Senado Federal resolve:
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Art. 1º O art. 2º da Resolução nº 28, de 28 de agosto de 2008, passa a 
vigorar acrescido do seguinte § 2º, numerando-se seu atual parágrafo único 
como § 1º:

“Art. 2º  ...............................................................................
§ 2º Até 30 (trinta) dias previamente ao primeiro desembolso, 

o mutuário poderá optar pela Taxa de Juros Ajustável, estipulada 
na Segunda Parte do Contrato – Cláusula 3.04

(a) das Normas Gerais para Empréstimo do Mecanismo 
Unimonetário com Taxa de Juros Ajustável, que incidirá sobre os 
saldos devedores diários do Empréstimo, a uma taxa anual para 
cada semestre que será determinada em função do Custo dos 
Empréstimos Qualificados com uma Taxa de Juros Ajustável na 
Moeda Única do Financiamento, acrescida da margem vigente 
para empréstimos do capital ordinário expressa em termos de 
uma porcentagem anual.” (NR)

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a partir de 28 de agosto de 2008.

Senado Federal, 18 de junho de 2009. – Senador José Sarney, Presi-
dente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 10, DE 2009

Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, com o Banco In-
teramericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 
194,000,000.00 (cento e noventa e quatro 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 Interamericano de De-
senvolvimento (BID), no valor de até US$ 194,000,000.00 (cento e noventa e 
quatro milhões de dólares norte-americanos).

§ 1º Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao financiamen-
to parcial do “Programa de Pavimentação e Recuperação de Estradas Vicinais 
do Estado de São Paulo”.

§ 2º Até 30 (trinta) dias previamente ao primeiro desembolso, o Estado 
de São Paulo deverá confirmar a opção pela taxa de juros, podendo ela ser 
alterada para a modalidade baseada no custo do capital ordinário do BID.

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

I – devedor: Estado de São Paulo;
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II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID);

III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 194,000,000.00 (cento e noventa e qua-

tro milhões de dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo do Mecanismo Unimonetário 

com Taxa de Juros baseada na Libor;
VI – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos, contado da vi-

gência do contrato;
VII – amortização: parcelas semestrais 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 6 (seis) 
meses a partir da data inicialmente prevista para o desembolso 
final e a última, o mais tardar, 25 (vinte e cinco) anos após a as-
sinatura do contrato;

VIII – 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 
líquido de qualquer custo ou lucro gerado por operações para 
mitigar as flutuações da Libor, mais a margem para empréstimos 
do capital ordinário;

IX – comissão de crédito: 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;

X – despesas com inspeção e supervisão geral: em um se-
mestre determinado, quando assim for definido e exigido pelo BID, 
o valor devido não poderá ser superior a 1% (um por cento) do 
financiamento, dividido pelo número de semestres compreendido 
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 de São Paulo 
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 São Paulo celebre contrato com a União para a 
concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de que 



SENADO FEDERAL 13 

tratam os arts. 155, 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, todos da Consti-
tuição 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 arre-
cadação 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, 20 de julho de 2009. – Senador Marconi Perillo, Primeiro 

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

RESOLUÇÃO Nº 11, DE 2009

Autoriza o Estado do Espírito Santo 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$ 71,500,000.00 (setenta e um milhões e 
quinhentos mil dólares norte-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Espírito Santo 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$ 71,500,000.00 
(setenta e um milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos da operação destinam-se ao financiamento 
parcial do “Programa de Gerenciamento da Poluição Costeira e de Águas do 
Espírito Santo – Projeto Águas Limpas II”.

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

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

senvolvimento (Bird);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 71,500,000.00 (setenta e um milhões e 

quinhentos mil dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo de margem fixa;
VI – prazo de desembolso: até 31 de dezembro de 2011;
VII – amortização: cada desembolso será pago em 54 (cin-

quenta e quatro) parcelas semestrais e consecutivas, em 15 de 
março e 15 de setembro de cada ano, vencendo-se a primeira 
em 15 de março de 2012 e a última em 15 de setembro de 2038; 
os valores de cada parcela serão equivalentes a 1/54 de cada 
desembolso, exceto a última, que será equivalente ao valor re-
manescente;
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VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas do 
pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa anual composta pelo valor 
semestral para dólar norte-americano da taxa de juros interban-
cária praticada em Londres (Libor) acrescido de uma margem a 
ser determinada pelo Bird a cada exercício fiscal e fixado na data 
de assinatura do contrato;

IX – juros de mora: 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao 
ano) acrescidos aos juros devidos e ainda não pagos; vencidos 
30 (trinta) dias após a data prevista para o pagamento dos juros, 
constituirá o mutuário em mora e a mesma será aplicada confor-
me o disposto na Seção 3.2 (d) das Normas Gerais;

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

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

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

Parágrafo único. A autorização prevista no caput é condicionada a:

I – que o Estado do Espírito Santo celebre contrato com a 
União para a concessão de contragarantias, sob a forma de vin-
culação 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 recur-
sos necessários para cobertura dos compromissos honrados di-
retamente das contas centralizadoras da arrecadação do Estado 
ou das transferências federais;

II – que seja comprovada a situação de adimplência de to-
das as obrigações do Estado do Espírito Santo junto à União e 
suas controladas.

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, 20 de julho de 2009. – Senador Marconi Perillo, Primeiro 

Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência.
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RESOLUÇÃO Nº 12, DE 2009

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro 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$ 211,700,000.00 (duzentos e onze milhões 
e setecentos mil dólares norte-americanos).

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 Re-
construção e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até US$ 211,700,000.00 
(duzentos e onze milhões e setecentos mil dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos da operação destinam-se ao financiamento 
parcial do “Programa Estadual de Transportes – PET II”.

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

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: até US$ 211,700,000.00 (duzentos e onze milhões 

e setecentos mil dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo de margem variável, poden-

do ser alterada para margem fixa mediante solicitação formal ao 
credor (cláusula 2.07 do contrato de empréstimo);

VI – prazo de desembolso: até 30 de junho de 2014;
VII – amortização: cada desembolso será pago em parce-

las semestrais e consecutivas, em 15 de abril e 15 de outubro 
de cada ano, vencendo-se a primeira na décima quinta data de 
pagamento de juros e a última na quadragésima nona data de 
pagamento de juros, sendo a data de 15 de abril de 2039 o limite 
para a amortização da dívida;

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas 
do pagamento da amortização e calculados sobre o saldo de-
vedor periódico do empréstimo, a uma taxa composta pelo valor 
semestral para dólar norte-americano da taxa de juros interban-
cária praticada em Londres (Libor) acrescido de uma margem a 
ser determinada semestralmente pelo Bird;

IX – juros de mora: 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao 
ano) acrescidos aos juros devidos e ainda não pagos; vencidos 
30 (trinta) dias após a data prevista para o pagamento dos juros, 
constituirá o mutuário em mora e a mesma será aplicada confor-
me o disposto na Seção 3.2 (d) das Normas Gerais;
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X – comissão à vista: 0,25% (vinte e cinco centésimos por 
cento) sobre o valor do empréstimo, a ser debitada na conta do 
empréstimo na data em que o contrato entrar em efetividade.

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

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 é condicionada a:

I – que o Estado do Rio de Janeiro celebre contrato com a 
União para a concessão de contragarantias, sob a forma de vin-
culação 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 recur-
sos necessários para cobertura dos compromissos honrados di-
retamente das contas centralizadoras da arrecadação do Estado 
ou das transferências federais;

II – que seja comprovada a situação de adimplência de to-
das as obrigações do Estado do Rio de Janeiro junto à União e 
suas controladas.

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, 20 de julho de 2009. – Senador Marconi Perillo, Primeiro 

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

RESOLUÇÃO Nº 13, DE 2009

Autoriza o Município do Recife (PE) 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$ 32,760,000.00 (trinta e dois milhões e se-
tecentos e sessenta mil dólares norte-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Município do Recife (PE) autorizado a contratar operação de 

crédito externo, com garantia da União, com o Banco Internacional para Recons-
trução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até US$ 32,760,000.00 (trinta e 
dois milhões e setecentos e sessenta mil dólares norte-americanos).
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Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida no 
caput destinam-se ao financiamento do “Projeto de Desenvolvimento Urbano 
e Inclusão Social no Recife – Capibaribe Melhor”.

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

I – devedor: Município do Recife (PE);
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e De-

senvolvimento (Bird);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 32,760,000.00 (trinta e dois milhões e 

setecentos e sessenta 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 até 23 (vinte e três) par-
celas semestrais e consecutivas, com vencimento a cada 15 de 
junho e 15 de dezembro, sendo a primeira no dia 15 de junho de 
2013 e a última em 15 de junho de 2024, sendo que o valor de 
cada parcela seguirá um escalonamento de proporção (ratio) es-
tipulado no “Schedule 3” do acordo de empréstimo, variando de 
3,88% (três inteiros e oitenta e oito centésimos por cento) para 
a primeira parcela até 5,04% (cinco inteiros e quatro centésimos 
por cento) para a última;

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 constante, 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. (cinquenta 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: 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% 
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(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 do Recife 
(PE) na operação de crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicio-
nado a que o Município do Recife (PE) 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, 20 de julho de 2009. – Senador Marconi Perillo, Primeiro 

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

RESOLUÇÃO Nº 14, DE 2009

Autoriza o Município de Caxias do Sul (RS) a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, com a 
Corporação Andina de Fomento (CAF), no valor de até US$ 
28,800,000.00 (vinte e oito milhões e oitocentos mil dólares 
norte-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Município de Caxias do Sul (RS) autorizado a contratar ope-

ração de crédito externo, com garantia da União, com a Corporação Andina 
de Fomento (CAF), no valor de até US$ 28,800,000.00 (vinte e oito milhões e 
oitocentos mil dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se 
ao financiamento parcial do “Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura 
Municipal e Serviços Básicos de Caxias do Sul (RS)”, no âmbito do Programa 
de Apoio aos Governos Municipais (Pram).

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

I – devedor: Município de Caxias do Sul (RS);
II – credor: Corporação Andina de Fomento (CAF);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
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IV – valor: até US$ 28,800,000.00 (vinte e oito milhões e 
oitocentos mil dólares norte-americanos);

V – prazo de desembolso: até 36 (trinta e seis) meses, con-
tado da data de assinatura do contrato;

VI – amortização: 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 2,85% a.a. (dois 
inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento ao ano);

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

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

X – comissão de financiamento: 0,75% (setenta e cinco cen-
tésimos por cento) sobre o montante total do empréstimo, e será 
devida 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 pagamentos do principal e dos 
encargos financeiros, bem como dos desembolsos previstos, po-
derão ser alteradas em função da data de assinatura do contrato 
de empréstimo.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de Ca-
xias do Sul (RS) 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 Município de Caxias do Sul (RS) celebre contrato com a União 
para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das recei-
tas de que tratam os arts. 156, 158 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, 20 de julho de 2009. – Senador Marconi Perillo, Primeiro 

Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência.
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RESOLUÇÃO Nº 15, DE 2009

Autoriza o Distrito Federal 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$ 130,000,000.00 (cento e trinta milhões de dólares 
norte-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Distrito Federal 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$ 130,000,000.00 (cento e 
trinta milhões de dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao 
financiamento parcial do “Programa de Modernização da Gestão Pública do 
GDF – Gestão GDF”.

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

I – devedor: Distrito Federal;
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e De-

senvolvimento (Bird);
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 130,000,000.00 (cento e trinta milhões 

de dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo na Modalidade Margem Fixa 

(Fixed Spread Loan);
VI – prazo de desembolso: até 36 (trinta e seis) meses;
VII – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de 

valores tanto quanto possível iguais, pagas no dia 15 dos meses 
de março e setembro de cada ano, vencendo-se a primeira em 15 
de setembro de 2012 e a última em 15 de março de 2032;

VIII – juros: exigidos semestralmente, e calculados sobre o 
saldo devedor periódico do empréstimo, a uma taxa anual com-
posta pela Libor semestral para dólar norte-americano, acrescidos 
de uma margem fixa cobrada pelo Bird;

IX – juros de mora: até 0,5% a.a. (cinco décimos por cento 
ao ano) em adição aos juros pactuados;

X – front-end-fee: 0,25% (vinte e cinco centésimos por cen-
to) sobre o valor total do empréstimo.

Parágrafo único. As datas de pagamentos do principal e dos 
encargos financeiros, bem como dos desembolsos previstos, po-
derão ser alteradas em função da data de assinatura do contrato 
de empréstimo.
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Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Distrito Federal 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 Distrito Federal celebre contrato com a União para a concessão 
de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de que tratam os 
arts. 155, 156, 157, 158 e 159, todos da Constituição Federal, e outras ga-
rantias em Direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transfe-
rências de recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados 
diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do Distrito Federal 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, 20 de julho de 2009. – Senador Marconi Perillo, Primeiro 

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

RESOLUÇÃO Nº 16, DE 2009

Autoriza o Estado do Pará a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 10,000,000.00 
(dez milhões de dólares norte-americanos).

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

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

§ 1º Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao financia-
mento parcial do “Programa de Apoio à Modernização e Transparência Fiscal 
do Estado do Pará (Progefaz/Profisco)”.

§ 2º Até 30 (trinta) dias previamente ao primeiro desembolso, o Estado 
do Pará deverá confirmar a opção pela taxa de juros, podendo ela ser alterada 
para a modalidade baseada no custo do capital ordinário do BID.

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

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

(BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares 

norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo do Mecanismo Unimonetário 

com Taxa de Juros baseada na Libor;
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VI – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos, contado da vi-
gência do contrato;

VII – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de 
valores tanto quanto possível iguais, vencendo-se a primeira 4 (qua-
tro) anos e 6 (seis) meses após a vigência do contrato e a última, 
o mais tardar, 20 (vinte) anos após a assinatura do contrato;

VIII – 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 
líquido de qualquer custo ou lucro gerado por operações para 
mitigar as flutuações da Libor, mais a margem para empréstimos 
do capital ordinário;

IX – comissão de crédito: 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;

X – despesas com inspeção e supervisão geral: em um se-
mestre determinado, quando assim for definido e exigido pelo BID, 
o valor devido não poderá ser superior a 1% (um por cento) do 
financiamento, dividido pelo número de semestres compreendido 
no prazo original de desembolsos.

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

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

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condiciona-
do a que o Estado do Pará celebre contrato com a União para a concessão de 
contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de que tratam os arts. 
155, 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, 20 de julho de 2009. – Senador Marconi Perillo, Primeiro 

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



SENADO FEDERAL 23 

RESOLUÇÃO Nº 17, DE 2009

Autoriza o Estado do Amazonas a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até 
US$ 77,000,000.00 (setenta e sete milhões de dólares norte-
americanos).

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 Interamericano de Desen-
volvimento (BID), no valor de até US$ 77,000,000.00 (setenta e sete milhões 
de dólares norte-americanos).

§ 1º Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao financia-
mento suplementar do “Programa Sócio Ambiental dos Igarapés de Manaus 
– PROSAMIN I”.

§ 2º Até 30 (trinta) dias previamente ao primeiro desembolso, o Estado 
do Amazonas deverá confirmar a opção pela taxa de juros, podendo ela ser 
alterada para a modalidade baseada no custo do capital ordinário do BID.

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$ 77,000,000.00 (setenta e sete milhões 

de dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo do Mecanismo Unimonetário 

com Taxa de Juros baseada na Libor; 
VI – prazo de desembolso: 3 (três) anos, contado da vigên-

cia do contrato;
VII – amortização: parcelas semestrais e consecutivas de 

valores tanto quanto possível iguais, pagos nos dias 20 dos me-
ses de março e de setembro de cada ano, vencendo a primeira 3 
(três) anos após a assinatura do contrato e a última, o mais tardar, 
25 (vinte e cinco) anos após a assinatura do contrato;

VIII – 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-
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tigar as flutuações da Libor e mais a margem para empréstimos 
do capital ordinário;

IX – comissão de crédito: 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;

X – despesas com inspeção e supervisão geral: por decisão 
de política atual, o BID não cobrará montante para atender des-
pesas com inspeção e supervisão geral. Por revisão periódica de 
suas políticas, o Banco 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.

Parágrafo único. As datas de pagamentos do principal e dos 
encargos financeiros, bem como dos desembolsos previstos, po-
derão 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 de que 
tratam os arts. 155, 157 e 159, todos da Constituição Federal, e outras ga-
rantias em Direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transfe-
rências 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, 20 de julho de 2009. – Senador Marconi Perillo, Primeiro 

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

RESOLUÇÃO Nº 18, DE 2009

Autoriza o Distrito Federal a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com a Corporação Andina de 
Fomento (CAF), no valor de até US$ 60,095,000.00 (sessenta 
milhões e noventa e cinco mil dólares norte-americanos). 

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

terno, com garantia da União, com a Corporação Andina de Fomento (CAF), 
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no valor de até US$ 60,095,000.00 (sessenta milhões e noventa e cinco 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 Ges-
tão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal – Águas do DF”.

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

I – devedor: Distrito Federal;
II – credor: Corporação Andina de Fomento (CAF);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: US$ 60,095,000.00 (sessenta milhões e noventa 

e cinco mil dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo com margem fixa (fixed spre-

ad loan);
VI – prazo de desembolso: até 48 (quarenta e oito) meses, 

a partir da data de assinatura do contrato;
VII – amortização: em 12 (doze) parcelas semestrais, con-

secutivas e preferencialmente iguais, vencendo-se a primeira 
após 54 (cinquenta e quatro) meses contados 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 Libor semestral para dólar norte-americano, acresci-
da de uma margem de 2,80% (dois inteiros e oitenta centésimos 
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;

X – comissão de financiamento: 0,55% (cinquenta e cinco 
centésimos por cento) sobre o valor total do empréstimo, a ser 
paga de acordo com requerimento da CAF, ou, no mais tardar, 
na oportunidade em que se realizar o primeiro desembolso do 
empréstimo;

XI – juros de mora: 2,00% a.a. (dois por cento ao ano) acres-
cidos aos juros pactuados;

XII – custos de avaliação técnica a ser realizada pela CAF: 
estimados em US$ 15,000.00 (quinze mil dólares norte-ameri-
canos).

Parágrafo único. As datas de pagamento do principal, dos 
encargos financeiros e dos desembolsos previstos poderão ser 
alteradas em função da data de assinatura do contrato de em-
préstimo.
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Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Distrito Federal na 
operação de crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. A autorização prevista no caput é condicionada a que 
o Distrito Federal celebre contrato com a União para a concessão de contra-
garantias, sob a forma de vinculação 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 Governo Federal reter os 
recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados diretamente 
das contas centralizadoras da arrecadação do Distrito Federal.

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, 20 de julho de 2009. – Senador Marconi Perillo, Primeiro 

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

RESOLUÇÃO Nº 19, DE 2009

Autoriza o Estado do Ceará a contratar operação de cré-
dito externo com o Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento (BIRD), com garantia da União, no valor 
de até US$ 103,000,000.00 (cento e três milhões de dólares 
norte-americanos) de principal, destinados ao financiamento 
parcial do “Projeto de Gestão Integrada dos Recursos Hídri-
cos do Ceará – Progerirh II”.

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

externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD), com garantia da União, no valor de até US$ 103,000,000.00 (cento e 
três milhões de dólares norte-americanos) de principal.

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida no 
caput destinam-se ao financiamento parcial do “Projeto de Gestão Integrada 
de Recursos Hídricos do Ceará – Progerirh II”.

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 (Bird);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 103,000,000.00 (cento e três milhões de 

dólares norte-americanos);
V – prazo de desembolso: até 31 de dezembro de 2011;
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VI – amortização: em 30 (trinta) parcelas semestrais, con-
secutivas e, na medida do possível, iguais, pagas nos dias 15 de 
abril e 15 de outubro de cada ano, vencendo a primeira em 15 
de abril de 2015 e a última em 15 de outubro de 2029; cada uma 
das parcelas 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 e pagos nas mesmas 
datas dos pagamentos da amortização e calculados 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 a ser determinado pelo Bird a cada exercício fiscal 
e fixado na data da 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. (cinquenta centésimos por 
cento ao ano) acrescidos dos juros devidos e ainda não pagos.

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 Estado do Ceará 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 Ceará 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 admi-
tidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos ne-
cessários 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, 20 de julho de 2009. – Senador Marconi Perillo, Primeiro 

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

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2009

Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interna-
cional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor 



28 RESOLUÇÕES – 2009

de até US$ 166,650,000.00 (cento e sessenta e seis milhões e 
seiscentos e cinquenta mil 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 Re-
construção e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até US$ 166,650,000.00 
(cento e sessenta e seis milhões e seiscentos e cinquenta mil dólares norte-
americanos).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao 
financiamento parcial do “Programa de Pavimentação e Recuperação de Es-
tradas Vicinais do Estado de São Paulo”.

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$ 166,650,000.00 (cento e sessenta e 

seis milhões e seiscentos e cinquenta mil dólares norte-ameri-
canos);

V – modalidade: empréstimo com margem variável;
VI – prazo de desembolso: até 30 de junho de 2014;
VII – amortização: cada desembolso deverá ser pago em 

50 (cinquenta) parcelas semestrais e consecutivas, no dia 15 dos 
meses de maio e novembro de cada ano, vencendo-se a primeira 
em 15 de novembro de 2014 e a última em 15 de maio de 2039, 
sendo que os valores de cada parcela serão equivalentes a 1/50 
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 um spread a 
ser determinado pelo Bird semestralmente;

IX – juros de mora: até 0,50% a.a. (cinquenta centésimos por 
cento ao ano), acrescidos aos juros devidos e não pagos em até 
30 (trinta) dias após a data prevista para o seu pagamento;

X – 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.

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

§ 2º É facultada a alteração da modalidade de margem va-
riável para a fixa, que permitirá ao mutuário exercer a opção de 
conversão da taxa de juros aplicável ao montante total ou parcial 
do empréstimo, de flutuante para fixa, e vice-versa, assim como 
da moeda de referência da operação de crédito para o montante 
já desembolsado e para o a desembolsar.

§ 3º Para o exercício das opções referidas no § 2º, é autori-
zada a cobrança dos encargos incorridos pelo Bird na realização 
das opções e de uma Comissão de Transação sobre os valores 
afetados.

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 é condi-
cionado a que o Estado de São Paulo celebre contrato com a União para a 
concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de que 
tratam os arts. 155, 157 e 159, inciso I, alínea “a”, e inciso II, todos da Cons-
tituição 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 arre-
cadação 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, 20 de julho de 2009. – Senador Marconi Perillo, Primeiro 

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

RESOLUÇÃO Nº 21, DE 2009

Autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, com o Banco In-
teramericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 
10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos).

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

crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), no valor de até US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dó-
lares norte-americanos).

§ 1º Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a financiar, 
parcialmente, o “Programa de Consolidação das Cadeias Produtivas – Minas 
do Princípio ao Fim”.
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§ 2º Até 30 (trinta) dias previamente ao primeiro desembolso, o Estado 
de Minas Gerais deverá confirmar a opção pela taxa de juros, podendo ela ser 
alterada para a modalidade “Empréstimo do Mecanismo Unimonetário com 
taxa de Juros Ajustável”.

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 Interamericano de Desenvolvimento 

(BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares 

norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo do Mecanismo Unimonetário 

com Taxa de Juros baseada na Libor;
VI – prazo de desembolso: até 36 (trinta e seis) meses, con-

tado da vigência do contrato;
VII – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de 

valores tanto quanto possível iguais, pagas no dia 15 dos meses 
de maio e de novembro de cada ano, vencendo-se a primeira 6 
(seis) meses após a data inicialmente prevista para o desembolso 
final e a última, no mais tardar, 20 (vinte) anos após a assinatura 
do contrato;

VIII – 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 
determinada pelo BID, e composta pela taxa de juros Libor tri-
mestral para dólar norte-americano, mais ou menos uma margem 
de custo relacionada aos empréstimos do BID que financiam os 
empréstimos do Mecanismo Unimonetário com taxa de juros ba-
seada na Libor, mais o valor líquido de qualquer custo ou lucro 
gerado por operações para mitigar as flutuações da Libor, e mais 
a margem para empréstimos do capital ordinário;

IX – comissão de crédito: até 0,75% a.a. (setenta e cinco 
centésimos 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;

X – despesas com inspeção e supervisão geral: até 1% (um 
por cento) do valor do financiamento, quando assim for definido 
e exigido pelo BID.

Parágrafo único. As datas de pagamentos do principal e dos 
encargos financeiros, bem como dos desembolsos previstos, po-
derão ser alteradas em função da data de assinatura do contrato 
de empréstimo.
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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 de 
que tratam os arts. 155, 157 e 159, todos da Constituição Federal, e outras 
garantias em Direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as trans-
ferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos honra-
dos 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, 20 de julho de 2009. – Senador Marconi Perillo, Primeiro 

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

RESOLUÇÃO Nº 22, DE 2009

Revoga os incisos V e VI do art. 5º da Resolução nº 7, de 
2005, do Senado Federal, para suprimir a exigência de entre-
ga de declaração por indicados aos Conselhos Nacionais de 
Justiça e do Ministério Público.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º São revogados os incisos V e VI do art. 5º da Resolução nº 7, de 

2005, do Senado Federal.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de setembro de 2009. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 2009

Autoriza a União a contratar operação de crédito externo, 
no valor equivalente a até € 4.324.442.181,00 (quatro bilhões, 
trezentos e vinte e quatro milhões, quatrocentos e quaren-
ta e dois mil, cento e oitenta e um euros), entre a República 
Federativa do Brasil e consórcio formado pelos bancos BNP 
Paribas, Société Générale, Calyon, Credit Industriel et Com-
mercial, Natixis e Santander, cujos recursos destinam-se ao 
Programa de Desenvolvimento de Submarinos – Prosub.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a União autorizada a contratar operação de crédito externo, no 

valor equivalente a até € 4.324.442.181,00 (quatro bilhões, trezentos e vinte 
e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, cento e oitenta e um 
euros), de principal, entre a República Federativa do Brasil e consórcio forma-
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do pelos bancos BNP Paribas, Société Générale, Calyon, Credit Industriel et 
Commercial, Natixis e Santander.

Parágrafo único. Os recursos oriundos da operação a que se refere o ca-
put destinam-se ao financiamento, parcial, do Programa de Desenvolvimento 
de Submarinos – Prosub.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º desta Resolução contém 
as seguintes características e condições básicas:

I – devedor: República Federativa do Brasil;
II – credor: consórcio formado pelos bancos BNP Paribas, 

Société Générale, Calyon, Credit Industriel et Commercial, Nati-
xis e Santander;

III – valor do empréstimo: até € 4.324.442.181,00 (quatro bi-
lhões, trezentos e vinte e quatro milhões, quatrocentos e quarenta 
e dois mil, cento e oitenta e um euros), assim distribuídos:

a) € 3.578.159.181,00 (três bilhões, quinhentos e setenta 
e oito milhões, cento e cinquenta e nove mil, cento e oitenta e 
um euros), referentes ao pagamento de bens, serviços e seguro 
de crédito;

b) € 746.283.000,00 (setecentos e quarenta e seis milhões, 
duzentos e oitenta e três mil euros), referentes ao pagamento da 
transferência de tecnologia;

IV – prazo de desembolso: até 15 (quinze) anos após o 
cumprimento das condições precedentes ao primeiro desembol-
so, que deverão ser cumpridas antes desse desembolso ou, no 
mais tardar, até 240 (duzentos e quarenta) dias após a assina-
tura do contrato;

V – amortização: cada desembolso será amortizado em 
10 (dez) parcelas semestrais, consecutivas e iguais, sendo a 
primeira parcela devida 6 (seis) meses após o desembolso cor-
respondente;

VI – datas para o pagamento dos juros e do principal: 15 de 
junho e 15 de dezembro de cada ano;

VII – juros: 5,5% a.a. (cinco inteiros e cinco décimos por cento 
ao ano) sobre o saldo devedor de cada desembolso;

VIII – comissão de compromisso: 0,5% a.a. (cinco décimos 
por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado;

IX – comissão de estruturação: 0,5% (cinco décimos por 
cento) sobre o valor do financiamento, a ser paga até 30 (trinta) 
dias após a assinatura do contrato;

X – despesas gerais e taxas legais: até € 50.000,00 (cin-
quenta mil euros);

XI – juros de mora: a maior entre as seguintes taxas: a) – os 
juros pactuados acrescidos de 1% a.a. (um por cento ao ano);
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b) – índice médio das operações de overnight com euro 
(EONIA – Euro Overnight Index Average) acrescido de margem 
de 1,5% a.a. (um inteiro e cinco décimos por cento ao ano) e de 
1% a.a. (um por cento ao ano);

XII – prêmio de seguro: equivalente a 2,38% (dois inteiros 
e trinta e oito centésimos por cento) do valor financiado, a ser 
adicionado ao montante de cada desembolso e financiado pelo 
consórcio de bancos nas mesmas condições do financiamento 
do principal.

Art. 3º A autorização prevista no art. 1º é condicionada à observação das 
seguintes condições:

I – demonstração, pela Secretaria de Planejamento e In-
vestimentos Estratégicos, de inclusão na Lei nº 11.653, de 7 de 
abril de 2008, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 
2008-2011, de ações que contemplem os objetivos e obrigações 
do Prosub no triênio 2009-2011;

II – demonstração, pela Secretaria de Orçamento Federal, 
de inclusão, na Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008, que 
estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício fi-
nanceiro de 2009, e no Projeto de Lei Orçamentária para 2010, 
de dotações orçamentárias suficientes para atender às necessi-
dades do Prosub.

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, 2 de setembro de 2009. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 24, DE 2009

Autoriza a União a contratar operação de crédito exter-
no, no valor total de até € 1.764.020.784,00 (um bilhão, sete-
centos e sessenta e quatro milhões, vinte mil, setecentos e 
oitenta e quatro euros), com um consórcio formado pelos 
bancos Société Générale, BNP Paribas S.A., Santander S.A. 
e Calyon S.A., cujos recursos destinam-se ao Projeto H-X BR 
(antigo CH-X).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a União autorizada a contratar operação de crédito externo, 

no valor total de até € 1.764.020.784,00 (um bilhão, setecentos e sessenta e 
quatro milhões, vinte mil, setecentos e oitenta e quatro euros), com um con-
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sórcio formado pelos bancos Société Générale, BNP Paribas S.A., Santander 
S.A. e Calyon S.A.

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a 
financiar o Projeto H-X BR (antigo CH-X).

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

I – devedor: República Federativa do Brasil;
II – credor: consórcio formado pelos bancos Société Géné-

rale, BNP Paribas S.A., Santander S.A. e Calyon S.A.;
III – valor: até € 1.764.020.784,00 (um bilhão, setecentos e 

sessenta e quatro milhões, vinte mil, setecentos e oitenta e quatro 
euros), subdivididos em dois contratos e nas condições financei-
ras especificadas nos incisos IV e V deste artigo;

IV – Contrato de Crédito Coface (Credit Agreement):
a) valor: € 1.570.250.999,45 (um bilhão, quinhentos e se-

tenta milhões, duzentos e cinquenta mil, novecentos e noventa e 
nove euros e quarenta e cinco centavos);

b) prazo de desembolso: de 95 (noventa e cinco) meses 
após a data da eficácia do contrato e no mais tardar até 15 de 
maio de 2018, sendo que as condições do primeiro desembolso 
deverão ser cumpridas em até 240 (duzentos e quarenta) dias 
após a assinatura do contrato;

c) amortização: cada tranche será amortizada em 17 (dezes-
sete) parcelas semestrais, consecutivas e iguais, sendo a primeira 
parcela devida 6 (seis) meses após o fechamento da tranche;

d) datas para pagamento de juros e principal: 15 de junho 
e 15 de dezembro de cada ano;

e) juros: 5,10% a.a. (cinco inteiros e dez centésimos por 
cento ao ano) sobre o saldo devedor de cada tranche;

f) comissão de compromisso: 0,50% a.a. (cinquenta centé-
simos por cento ao ano), sobre o montante não desembolsado;

g) comissão de estruturação (Arrangement Fee): 0,60% (ses-
senta centésimos por cento) sobre o valor do financiamento;

h) despesas gerais e taxas legais: até € 50.000,00 (cin-
quenta mil euros);

i) juros de mora: a maior entre as seguintes taxas:
1) os juros pactuados acrescidos de 1% a.a. (um por cento 

ao ano);
2) índice médio das operações de overnight com euro (EO-

NIA – Euro Overnight Index Average) acrescido de margem de 
1,5% a.a. (um inteiro e cinco décimos por cento ao ano) e de 1% 
a.a. (um por cento ao ano);
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j) prêmio de seguro: € 60.768.713,68 (sessenta milhões, 
setecentos e sessenta e oito mil, setecentos e treze euros e ses-
senta e oito centavos), pagos à Coface, à vista, sendo equivalen-
tes a 3,87% (três inteiros e oitenta e sete centésimos por cento) 
do valor financiado; e

k) taxa de alteração contratual ou de renúncia (Ammend-
ment or Waiver Fee): até € 15.000,00 (quinze mil euros) por al-
teração;

V – Contrato de Empréstimo Comercial (Commercial 
Loan):

a) valor: € 193.769.784,55 (cento e noventa e três milhões, 
setecentos e sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e quatro 
euros e cinquenta e cinco centavos);

b) prazo de desembolso: até 15 de novembro de 2010, sen-
do que as condições do primeiro desembolso deverão ser cum-
pridas em até 240 (duzentos e quarenta) dias após a assinatura 
do contrato;

c) amortização: será feita em 12 (doze) parcelas semestrais, 
consecutivas e iguais, sendo a primeira devida em 15 de dezem-
bro de 2010 e a última em 15 de junho de 2016;

d) datas para pagamento de juros e principal: 15 de junho 
e 15 de dezembro de cada ano;

e) juros: Euribor mais margem de 2,90% a.a. (dois inteiros 
e noventa centésimos por cento ao ano);

f) comissão de compromisso: 0,50% a.a. (cinquenta centé-
simos por cento ao ano), sobre o montante não desembolsado;

g) comissão de estruturação (Arrangement Fee): 0,60% (ses-
senta centésimos por cento) sobre o valor do financiamento;

h) despesas gerais e taxas legais: até € 50.000,00 (cin-
quenta mil euros);

i) juros de mora: em caso de mora, será cobrado índice mé-
dio das operações de overnight com euro (EONIA – Euro Over-
night Index Average) acrescido de margem de 2,90% a.a. (dois 
inteiros e noventa centésimos por cento ao ano) + 1% a.a. (um 
por cento ao ano);

j) prêmio de seguro: não se aplica; e
k) taxa de alteração contratual ou de renúncia (Ammend-

ment or Waiver Fee): até € 15.000,00 (quinze mil euros) por al-
teração.

Parágrafo único. As datas de pagamentos do principal e dos 
encargos financeiros, bem como dos desembolsos previstos, po-
derão ser alteradas em função da data de assinatura do contrato 
de empréstimo.
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Art. 3º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de 540 
(quinhentos e quarenta) dias, contado a partir da vigência desta Resolução.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de setembro de 2009. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 25, DE 2009

Autoriza a contratação de operação de crédito externo 
com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de 
até US$100,000,00 (cem milhões de dólares norte-americanos), 
entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo – Sabesp e o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – Bird, destinada a financiar, Parcialmente, 
o “Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais do 
Alto Tietê – Programa Mananciais.”

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a União autorizada a conceder garantia em operação de crédito 

externo, no valor de até US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-
ame-ricanos), a ser celebrada entre a Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo e o Banco Internacional para Reconstrução e Desen-
volvimento (Bird).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a 
financiar, parcialmente, o “Programa de Saneamento Ambiental dos Manan-
ciais do Alto Tietê – Programa Mananciais”.

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

I – devedor: Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp);

II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e De-
senvolvimento (Bird);

III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$100,000,000.00 (cem milhões de dólares 

norte-americanos);
V – modalidade: margem variável,
VI – prazo de desembolso: até 30 de setembro de 2015;
VII – amortização do saldo devedor: cada desembolso de-

verá ser pago em 30 (trinta) parcelas semestrais e consecutivas, 
em 15 de março e 15 de setembro de cada ano,vencendo-se a 
primeira em 15 de setembro de 2019 e a última em 15 de mar-
ço de 2034, com valores de cada parcela equivalentes a 1/30 de 
cada desembolso, exceto a última que será equivalente ao valor 
remanescente;
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VIII – juros aplicáveis: 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 juros Libor semestral para dólar norte-americano acrescidos 
de um spread a ser determinado pelo Bird a cada semestre;

IX – juros de mora: 0,50% a.a. (cinquenta centésimos por 
cento ao ano) acrescidos aos juros devidos e ainda não pagos em 
até 30 (trinta) dias após a data prevista para o seu pagamento;

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;

XI – opção de alteração de modalidade de empréstimo: ao 
mutuário é assegurada a faculdade de alterar a modalidade do 
empréstimo de margem variável para margem fixa, mediante sua 
solicitação formal, e com pagamento de comissão ao credor, sendo 
que o exercício dessa opção possibilita, ao mutuário, a conversão 
de moedas e de taxas de juros, bem como o estabelecimento de 
tetos e de bandas para flutuação das taxas de juros.

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

Art. 3º O exercício da autorização a que se refere o caput do art. 1º é 
condicionado a que:

 I – a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp) celebre contrato com a União para concessão de 
contragarantias por meio da indicação de receitas próprias, limi-
tadas ao valor do serviço da dívida;

 II – o Estado de São Paulo, devidamente autorizado por 
esta Resolução, celebre contrato com a União para a concessão 
de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de 
que tratam os arts. 155, 157 e 159, todos da Constituição Fede-
ral, 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, nos termos do art. 167, §4º, da Constituição Federal.

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 setembro de 2009. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal.
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RESOLUÇÃO Nº 26, DE 2009

Autoriza a União a contratar operação de crédito externo 
com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvi-
mento (Bird), no valor de até US$ 235,000,000.00 (duzentos e 
trinta e cinco milhões de dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º é a União autorizada a contratar operação de crédito externo com 

o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no va-
lor de até US$ 235,000,000.00 (duzentos e trinta e cinco milhões de dólares 
norte-americanos). 

§ 1º Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao financiamento 
parcial do “Projeto de Investimento para a Qualificação do Sistema Único de 
Saúde – QualiSUS Rede (fase I)”. 

§ 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: República Federativa do Brasil; 
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e De-

senvolvimento (Bird); 
III – valor: até US$ 235,000,000.00 (duzentos e trinta e cinco 

milhões de dólares norte-americanos); 
IV – prazo de desembolso: até 30 de junho de 2014; V – ca-

rência: 5 (cinco) anos; 
VI – amortização: será feita em 50 (cinquenta) parcelas se-

mestrais e consecutivas e, na medida do possível, iguais, nos dias 
15 dos meses de junho e dezembro de cada ano, ven-cendo-se 
a primeira em 15 de junho de 2014 e a última em 15 de dezem-
bro de 2038; 

VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de 
pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa anual composta pela Libor 
semestral para dólar norte-americano, acrescidos de uma margem 
fixa a ser determinada pelo Bird a cada exercício fiscal; 
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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. (cinquenta 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 O prazo máximo para o exercício desta autorização é de 540 (qui-
nhentos e quarenta) dias, contado a partir da vigência desta Resolução. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 24 de setembro de 2009. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 27, DE 2009

Autoriza o Estado de Pernambuco a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), 
no valor de US$ 154,000,000.00 (cento e cinquenta e quatro 
milhões de dólares norte-americanos).  

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º é o Estado de Pernambuco autorizado a contratar operação de 

crédito externo, com garantia da União, com o Banco Internacional para Re-
construção e Desenvolvimento (Bird), no valor de US$ 154,000,000.00 (cento 
e cinquenta e quatro milhões de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se 
a financiar, parcialmente, o “Programa de Desenvolvimento da Educação e 
Gestão Pública”. 

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

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

senvolvimento (Bird); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: US$ 154,000,000.00 (cento e cinquenta e quatro 

milhões de dólares norte-americanos); 
V – modalidade: margem variável; 
VI – prazo de desembolso: até 31 de dezembro de 2013; 
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VII – amortização: 20 (vinte) parcelas semestrais, sucessi-
vas e, sempre que possível, iguais, pagas nos dias 15 dos meses 
de abril e de outubro de cada ano, vencendo-se a primeira em 
15 de abril de 2014 e a última em 15 de outubro de 2023, cada 
parcela correspondendo a 5% (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 taxa de juros 
Libor semestral para dólar norte-americano acrescidos de uma 
margem a ser determinada pelo Bird semestralmente; 

IX – juros de mora: 0,50% a.a. (cinquenta centésimos por 
cento ao ano) acrescidos aos juros devidos e ainda não pagos 
no prazo de 30 (trinta) dias após a data prevista para o seu pa-
gamento; 

X – 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. 

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

§ 2º O mutuário poderá solicitar ao credor a alteração da 
contratação de margem variável para margem fixa, a qual permite 
a utilização dos seguintes instrumentos financeiros: 

I – conversão da taxa de juros aplicável ao montante parcial 
ou total do empréstimo, de flutuante para fixa ou vice-versa; 

II – alteração da moeda de referência da operação de cré-
dito para o montante já desembolsado e para o montante a de-
sembolsar. 

Art. 3º é a União autorizada a conceder garantia ao Estado de Pernambu-
co 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 Pernambuco celebre contrato com a União para 
a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de 
que tratam os arts. 155, 157 e 159, todos da Constituição Federal, e outras 
garantias em Direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as trans-
ferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos honra-
dos 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. 



SENADO FEDERAL 41 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 24 de setembro de 2009. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 28, DE 2009

Autoriza a adição do Segundo Termo Aditivo ao Con-
trato de Abertura de Crédito e de Compra e Venda de Ativos, 
celebrado entre a União e o Estado do Rio Grande do Norte 
em 21 de agosto de 2009. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º é o Estado do Rio Grande do Norte autorizado a firmar o Segundo 

Termo Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito e de Compra e Venda de 
Ativos, celebrado com a União em 13 de maio de 1998, com interveniência 
do Banco do Estado do Rio Grande do Norte S/A, do Banco de Desenvolvi-
mento do Rio Grande do Norte S/A, da Bandern Crédito Imobiliário S/A, da 
Bandern Crédito, Financiamento, Investimento S/A, do Banco do Brasil S/A e 
do Banco Central do Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.192-70, de 
24 de agosto de 2001. 

Parágrafo único. O Segundo Termo Aditivo, firmado com a União em 21 
de agosto de 2009, confere a seguinte redação à Cláusula Sexta do Contrato 
referido no caput: 

“CLÁUSULA SEXTA – O produto obtido pela realização dos 
ativos remanescentes da massa liquidanda das instituições inte-
grantes do sistema financeiro do Estado deverá obrigatoriamente 
ser destinado para capitalização do Fundo Financeiro do Estado 
do Rio Grande do Norte.” 

Art. 2º O § 3º do art. 2º da Resolução nº 94, de 1998, do Senado Federal, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art.2º .................................................................................
§ 3º O produto obtido pela realização dos ativos remanes-

centes da massa liquidanda das instituições integrantes do siste-
ma financeiro do Estado deverá obrigatoriamente ser destinado 
para capitalização do Fundo Financeiro do Estado do Rio Gran-
de do Norte. 

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

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 24 de setembro de 2009. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal. 
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RESOLUÇÃO Nº 29, DE 2009

Altera dispositivos da Resolução nº 43, de 2001, do Se-
nado Federal, a fim de excluir dos limites para operações de 
crédito aquelas contratadas no âmbito do programa de em-
préstimo aos Estados e ao Distrito Federal de que trata o art. 
9-N da Resolução nº 2.827, de 30 de março de 2001, do Con-
selho Monetário Nacional (CMN), e suas alterações.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O § 3º do art. 7º da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, 

passa a vigorar acrescido do seguinte inciso III:

“Art. 7º  ...............................................................................
§ 3º  ....................................................................................
III – contratadas diretamente com o Banco Nacional de De-

senvolvimento Econômico e Social (BNDES), ou com seus agentes 
financeiros credenciados, no âmbito do programa de empréstimo 
aos Estados e ao Distrito Federal de que trata o art. 9-N da Reso-
lução nº 2.827, de 30 de março de 2001, do Conselho Monetário 
Nacional (CMN), e suas alterações.

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

Art. 2º O art. 11 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11. Até 31 de dezembro de 2020, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios somente poderão emitir títulos da dívida 
pública no montante necessário ao refinanciamento do principal 
devidamente atualizado de suas obrigações, representadas por 
essa espécie de títulos.” (NR)

Art. 3º 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. Para efeito da análise de que trata o caput 

deste artigo, serão observados os seguintes critérios:
.................................................................................. ” (NR)

Art. 4º O art. 32 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, passa 
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 32.  ..............................................................................
Parágrafo único. Os requisitos de que tratam o art. 16 e o 

inciso VIII do art. 21 serão comprovados à instituição financeira 
ou ao contratante, conforme seja o caso, por ocasião da assina-
tura do contrato.” (NR)
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Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 25 de setembro de 2009. – Senador José Sarney, 

Presidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 30, DE 2009

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, com o 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD), no valor de até US$ 20,900,000.00 (vinte milhões e 
novecentos mil dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Governo do Estado da Paraíba autorizado a contratar ope-

ração de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de US$ 20,900,000.00 
(vinte milhões e novecentos mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao 
financiamento parcial do Projeto de Redução da Pobreza Rural do Estado da 
Paraíba – PRPR/Cooperar. 

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

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

senvolvimento (Bird); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 20,900,000.00 (vinte milhões e novecen-

tos mil dólares norte-americanos); 
V – modalidade: empréstimo na Modalidade Margem Fixa 

(Fixed Spread Loan); 
VI – prazo de desembolso: até 28 de junho de 2013; 
VII – amortização: parcelas semestrais e sucessivas, de valo-

res tanto quanto possível iguais, pagas nos dias 15 dos meses de 
março e setembro de cada ano, vencendo-se a primeira em 15 de 
março de 2013 e a última em 15 de setembro de 2027; cada uma 
das parcelas 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); 

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas do 
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 um spread a 
ser determinado pelo Bird a cada exercício e fixado na data de 
assinatura do contrato; 



44 RESOLUÇÕES – 2009

IX – juros de mora: 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao 
ano) acrescidos aos juros devidos e ainda não pagos; 

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

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

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Governo do Esta-
do da Paraíba 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 Governo do Estado da Paraíba celebre contrato com a União 
para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das recei-
tas de que tratam os arts. 155, 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 
da Paraíba 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, 7 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 31, DE 2009

Autoriza o Estado do Ceará a contratar operação de crédi-
to externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 77,000,000.00 
(setenta e sete 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 Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID), no valor de até US$ 77,000,000.00 (setenta e sete milhões de 
dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao 
financiamento parcial do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência 
Especializada à Saúde do Estado do Ceará. 

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

I – devedor: Estado do Ceará; 
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II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID); 

III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 77,000,000.00 (setenta e sete milhões 

de dólares norte-americanos); 
V – prazo de desembolso: até 5 (cinco) anos, contado a 

partir da vigência do contrato; 
VI – amortização: em parcelas semestrais e consecutivas, 

de valores tanto quanto possível iguais, pagos nos dias 15 dos 
meses de janeiro e de julho de cada ano, vencendo-se a primeira 
após transcorridos 5 (cinco) anos, e a última antes de transcor-
ridos 25 (vinte e cinco) anos, ambos contados da data de assi-
natura 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 do Mecanismo Unimonetário ba-
seado na Libor, mais o valor líquido de qualquer custo/lucro ge-
rado por operações para mitigar as flutuações da Libor, mais a 
margem para empréstimos do capital ordinário; 

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

IX – despesa com inspeção e supervisão geral: o mutuário 
será notificado de um valor devido em um semestre determina-
do, que não poderá ser superior a 1% (um por cento) do finan-
ciamento, dividido pelo número de semestres compreendido no 
prazo original de desembolsos. 

§ 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 Até 30 (trinta) dias previamente ao primeiro desembolso, 
o mutuário deverá confirmar a opção pela taxa de juros, podendo 
ela ser alterada para a modalidade “Empréstimo do Mecanismo 
Unimonetário com Taxa de Juros Ajustável”. 

Art. 3º É 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 é condicio-
nado a que o Estado do Ceará 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, 7 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 32, DE 2009

Autoriza o Estado do Ceará a contratar operação de 
crédito externo, com o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), com garantia da União, no valor de até US$ 
158,620,000.00 (cento e cinquenta e oito milhões, seiscentos 
e vinte mil dólares norte-americanos), de principal, destinada 
a financiar parcialmente o “Programa Rodoviário do Estado 
do Ceará – Ceará III”. 

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

externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com garantia 
da União, no valor de até US$ 158,620,000.00 (cento e cinquenta e oito mi-
lhões, seiscentos e vinte mil dólares norte-americanos), de principal. 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida 
no caput destinam-se ao financiamento parcial do “Programa Rodoviário do 
Estado do Ceará – Ceará III”. 

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

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

(BID); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 158,620,000.00 (cento e cinquenta e oito 

milhões, seiscentos e vinte mil dólares norte-americanos); 
V – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos, contado a partir 

da vigência do contrato; 
VI – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de 

valores na medida do possível iguais, pagas nos dias 15 dos me-
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ses de abril e outubro de cada ano, vencendo a primeira após 
transcorridos 5 (cinco) anos e a última antes de transcorridos 25 
(vinte e cinco) anos, ambas contadas da data da assinatura do 
contrato; 

VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas dos 
pagamentos da amortização e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa anual para cada trimestre 
determinada pelo BID, e composta: 

a) pela taxa de juros Libor trimestral para dólar norte-ame-
ricano; 

b) mais ou menos uma margem de custo relacionada aos 
empréstimos do BID que financiam os empréstimos do Mecanis-
mo Unimonetário com taxa de juros baseada na Libor; 

c) mais o valor líquido de qualquer custo/lucro gerado por 
operações para mitigar as flutuações da Libor; 

d) mais a margem (spread) para empréstimos do capital 
ordinário; 

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

IX – despesas com inspeção e supervisão gerais: o valor 
devido em um semestre determinado não poderá ser superior a 
1% (um por cento) do financiamento, dividido pelo número de se-
mestres compreendido no prazo original de desembolsos. 

Parágrafo único. As datas de pagamento do principal e dos 
encargos financeiros, bem como dos desembolsos previstos, po-
derão ser alteradas em função da data de assinatura do contrato 
de empréstimo. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado do Ceará 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 Ceará 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 admi-
tidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos ne-
cessários para cobertura dos compromissos honrados diretamente das contas 
centralizadoras da arrecadação do Estado ou das transferências federais. 
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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 da vigência desta Resolução. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 33, DE 2009

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro 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$ 39,500,000.00 (trinta e nove milhões e 
quinhentos mil dólares norte-americanos).

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$ 39,500,000.00 
(trinta e nove milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao 
financiamento parcial do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável em 
Microbacias Hidrográficas – Projeto Rio Rural.

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

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: até US$ 39,500,000.00 (trinta e nove milhões e 

quinhentos mil dólares norte-americanos); 
V – modalidade: empréstimo na Modalidade Margem Vari-

ável (Variable Spread Loan); 
VI – prazo de desembolso: até 30 de novembro de 2015; 
VII – amortização: cada tranche de desembolso deverá ser 

amortizada em parcelas semestrais, nos dias 15 dos meses de 
abril e outubro de cada ano, vencendo-se a primeira na 9ª (nona) 
data de pagamento de juros da respectiva tranche e a última na 
46ª (quadragésima sexta) data, respeitada a data final de 15 de 
abril de 2039, sendo que cada parcela corresponderá a 1/38 do 
montante desembolsado, exceto a última que deverá ser equiva-
lente ao montante remanescente; 

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas do 
pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa anual composta pela taxa 
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de juros Libor semestral para dólar norte-americano, acrescidos 
de um spread a ser determinado pelo Bird semestralmente; 

IX – juros de mora: 0,50% a.a. (cinquenta centésimos por 
cento ao ano) em adição aos juros devidos e ainda não pagos, 
vencidos 30 (trinta) dias após a data prevista para o seu paga-
mento; 

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

§ 1º É facultado ao mutuário alterar a contratação do em-
préstimo na modalidade margem variável para margem fixa, sendo 
autorizado, caso exerça essa opção, utilizar os produtos de co-
bertura de riscos oferecidos pelo Bird, de conversão de moedas 
e taxas de juros, bem como o estabelecimento de tetos e bandas 
de flutuação da taxa de juros, com pagamento de comissão ao 
referido Banco. 

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

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado do Rio de 
Janeiro na contratação da operação de crédito externo referida nesta Reso-
lução. 

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicio-
nado a que o Governo do Rio de Janeiro celebre contrato com a União para a 
concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de que 
tratam os arts. 155, 157 e 159, nos termos do art. 167, § 4º, todos da Consti-
tuição 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 arrecada-
ção do Estado do Rio de Janeiro 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, 7 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 34, DE 2009

Autoriza o Estado do Ceará a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Banco Inter-
nacional para Reconstrução e Desenvolvimento, no valor de 



50 RESOLUÇÕES – 2009

até US$ 46,000,000.00 (quarenta e seis 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$ 46,000,000.00 (quarenta 
e seis milhões de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao 
financiamento parcial do Projeto de Desenvolvimento Econômico Regional do 
Ceará (Cidades do Ceará – Cariri Central). 

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$ 46,000,000.00 (quarenta e seis milhões 

de dólares norte-americanos); 
V – modalidade: empréstimo com margem fixa; 
VI – prazo de desembolso: até 31 de dezembro de 2014; 
VII – amortização: em 30 (trinta) parcelas semestrais, con-

secutivas e, na medida do possível, iguais, pagas nos dias 15 dos 
meses de abril e outubro de cada ano, vencendo-se a primeira em 
15 de abril de 2019 e a última em 15 de outubro de 2033, sendo 
que cada uma das parcelas corresponderá a 3,33% (três inteiros 
e trinta e três centésimos por cento) do valor total do empréstimo, 
à exceção da última que será de 3,43% (três inteiros e quarenta 
e três 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 semes-
tral 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; 

IX – juros de mora: até 0,50% a.a. (cinquenta centésimos por 
cento ao ano), acrescidos aos juros devidos e não pagos em até 
30 (trinta) dias após a data prevista para o seu pagamento; 

X – 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. 

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

§ 2º É facultado ao mutuário, a qualquer momento, solicitar 
a Conversão dos Termos do Empréstimo, de forma a utilizar os 
produtos de cobertura de riscos oferecidos pelo Bird, de conver-
são de moedas e taxas de juros, bem como o estabelecimento 
de tetos e bandas de flutuação da taxa de juros, com pagamento 
de comissão ao referido Banco. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado do Ceará 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 Ceará celebre contrato com a União para a conces-
são de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de que tratam 
os arts. 155, 157 e 159, nos termos do § 4º do art. 167, todos da Constituição 
Federal, e outras garantias em Direito admitidas, podendo o Governo Federal 
requerer as transferências de recursos necessários para cobertura dos com-
promissos honrados diretamente das contas centralizadoras da arrecadação 
do Estado ou das transferências federais. 

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 30 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 35, DE 2009

Institui o Diploma José Ermírio de Moraes e dá outras 
providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É instituído o Diploma José Ermírio de Moraes, destinado a agra-

ciar personalidades de destaque no setor industrial que tenham oferecido 
contribuição relevante à economia nacional, ao desenvolvimento sustentável 
e ao progresso do País. 

Parágrafo único. Poderão ser indicados ao Diploma empresas ou em-
presários do setor industrial que se destacaram na promoção do crescimento 
econômico, mediante a geração de emprego e renda e pela contribuição com 
os programas de responsabilidade e valorização ambiental, cultural, social e 
econômica do País. 

Art. 2º O Diploma será conferido, anualmente, durante sessão do Sena-
do Federal especialmente convocada para esse fim, a realizar-se na semana 
do Dia Nacional da Indústria, comemorado no dia 25 de maio, e agraciará 3 
(três) empresários que mais se destacaram no setor. 
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Art. 3º A indicação dos candidatos ao Diploma poderá ser feita por qual-
quer Senadora ou Senador, e deverá ser encaminhada à Mesa do Senado Fe-
deral, acompanhada de justificativa circunstanciada dos méritos do indicado, 
até o dia 25 de fevereiro do ano em que se der a premiação. 

Art. 4º Para proceder à apreciação das indicações e à escolha dos 
agraciados, será constituído o Conselho do Diploma José Ermírio de Mora-
es, composto por um representante de cada partido político com assento no 
Senado Federal. 

Parágrafo único. O Conselho escolherá, anualmente, entre seus integran-
tes, o seu presidente, a quem caberá a coordenação dos trabalhos. 

Art. 5º O Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes encaminhará 
os nomes dos agraciados à Mesa do Senado Federal até 1º de maio de cada 
ano, para as providências cabíveis. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 30 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 36, DE 2009

Altera o dispositivo da Resolução nº 43, de 2001, do Se-
nado Federal, introduzindo critério alternativo para o cálculo 
do comprometimento anual com amortizações, juros e demais 
encargos da dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O § 4º do art. 7º da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, 

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º  ...............................................................................
§ 4º Para efeitos de atendimento ao disposto no inciso II do 

caput, o cálculo do comprometimento anual com amortizações e 
encargos será feito pela média anual da relação entre o compro-
metimento previsto e a receita corrente líquida projetada ano a ano, 
considerando-se, alternativamente, o que for mais benéfico:

I – todos os exercícios financeiros em que houver pagamen-
tos previstos da operação pretendida; ou

II – os exercícios financeiros em que houver pagamentos 
até 31 de dezembro de 2027.

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

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de novembro de 2009 – Senador José Sarney, 

Presidente do Senado Federal.
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RESOLUÇÃO Nº 37, DE 2009

Suspende a execução do art. 1º do Decreto nº 3.979, de 30 
de janeiro de 1995, do Estado da Bahia. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É suspensa a execução do art. 1º do Decreto nº 3.979, de 30 de 

janeiro de 1995, do Estado da Bahia, declarado inconstitucional por decisão 
definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 
nº 241.292-0-BA. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 20 de novembro de 2009. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 38, DE 2009

Autoriza o Município de Ponta Grossa (PR) a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de 
até US$ 7,500,000.00 (sete milhões e quinhentos mil dólares 
norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Município de Ponta Grossa (PR) autorizado a contratar ope-

ração de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 7,500,000.00 (sete milhões e 
quinhentos mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida 
no caput destinam-se ao financiamento do “Programa de Melhoramento da 
Infra-Estrutura Urbana do Município de Ponta Grossa/PR”. 

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

I – devedor: Município de Ponta Grossa (PR); 
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – modalidade: Empréstimo do Mecanismo Unimonetário 

com Taxa de Juros baseada na Libor; 
V – valor: até US$ 7,500,000.00 (sete milhões e quinhentos 

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

data de vigência do contrato; 
VII – amortização do saldo devedor: 
a) em dólares: parcelas semestrais e consecutivas e, na 

medida do possível, iguais, a serem pagas no dia 15 dos meses 
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de abril e outubro de cada ano, vencendo-se a primeira 6 (seis) 
meses a partir da data inicialmente prevista para o desembolso 
final e a última, o mais tardar, 25 (vinte e cinco) anos após a as-
sinatura do contrato; 

b) em reais: será fixada para cada desembolso convertido 
para reais, sendo que as condições oferecidas pelo BID ao mu-
tuário constarão da “Carta de Cotação Indicativa da Conversão 
de Desembolso ao Mutuário” e da “Carta de Notificação da Con-
versão de Desembolso”; 

VIII – juros aplicáveis para o saldo devedor: a) em dólares: 
exigidos semestralmente 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 
taxa de juros Libor trimestral para dólares norte-americanos, acres-
cida de mais ou menos uma margem de custo relacionada aos 
empréstimos que financiam os empréstimos modalidade Libor; do 
valor líquido de qualquer custo/lucro gerado por operações para 
mitigar as flutuações da Libor, e da margem para empréstimos 
do capital ordinário; b) em reais: no caso de conversão de moe-
da, 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 dez 
pontos-base, sendo que a Taxa de Juros Base será determina-
da, para cada conversão, em função da taxa de juros aplicada a 
um Montante Nominal corrigido pela Inflação; do Cronograma de 
Pagamentos; da Data da Conversão e do Montante Nominal de 
cada Conversão; 

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

X – despesas com inspeção e supervisão geral – por revi-
são periódica de suas políticas, o BID notificará ao mutuário um 
valor devido em um semestre determinado, que não poderá ser 
superior a 1% (um por cento) do valor do financiamento, dividido 
pelo número de semestres compreendido no prazo original de 
desembolsos. 

§ 1º É facultado ao devedor a opção pela conversão dos 
desembolsos para reais, em até 4 (quatro) conversões por ano, 
observados os procedimentos operacionais estipulados no con-
trato de empréstimo. 
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§ 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 Ponta 
Grossa (PR) 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 Ponta Grossa (PR) 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, em 1º de dezembro de 2009. – Senador Marconi Perillo, 

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

RESOLUÇÃO Nº 39, DE 2009

Autoriza o Estado do Ceará a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 
45,000,000.00 (quarenta e cinco 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 Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), no valor de até US$ 45,000,000.00 (quarenta e cinco milhões 
de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao 
financiamento adicional do “Programa de Apoio às Reformas Sociais do Ce-
ará – Proares, Fase II”. 

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

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

(BID); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 45,000,000.00 (quarenta e cinco milhões 

de dólares norte-americanos); 
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V – modalidade: empréstimo na Modalidade do Mecanismo 
Unimonetário do capital ordinário do Banco, com taxa de juros 
baseada na Libor; 

VI – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos, contado a partir 
da vigência do contrato; 

VII – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de 
valores, tanto quanto possível, iguais, pagas no dia 15 dos me-
ses de janeiro e julho de cada ano, vencendo-se a primeira após 
transcorridos 5 (cinco) anos, e a última antes de transcorridos 
25 (vinte e cinco) anos, ambos contados da data de assinatura 
do contrato; 

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas do 
pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa anual para cada trimestre 
determinada pelo BID e composta: 

a) pela taxa de juros Libor trimestral para dólar norte-ame-
ricano; 

b) por mais ou menos uma margem de custo relacionada 
aos empréstimos do BID que financiam os empréstimos do Me-
canismo Unimonetário com taxa de juros baseada na Libor; 

c) mais o valor líquido de qualquer custo/lucro gerado em 
operações para mitigar as flutuações da Libor; 

d) mais a margem para empréstimos do capital ordinário; 
IX – comissão de crédito: até 0,75% a.a. (setenta e cinco 

centésimos por cento ao ano), a ser estabelecida periodicamente 
pelo BID, e calculada sobre 

o saldo não desembolsado do financiamento, exigida junta-
mente com os juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após 
a assinatura do contrato; 

X – despesas com inspeção e supervisão gerais: em um 
semestre determinado, até 1% (um por cento) do financiamento, 
dividido pelo número de semestres compreendido no prazo ori-
ginal de desembolsos, quando o BID definir a incidência dessa 
comissão. 

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

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado do Ceará 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 Ceará celebre contrato com a União para a concessão 
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de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de que tratam os 
arts. 155, 157, 159, nos termos do art. 167, § 4º, 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, em 1º de dezembro de 2009. – Senador Marconi Perillo, 

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

RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2009

Altera a Resolução nº 26, de 24 de setembro de 2009, do 
Senado Federal, que autoriza a União a contratar operação 
de crédito com o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (Bird), no valor de até US$ 235,000,000.00 
(duzentos e trinta e cinco milhões de dólares norte-ameri-
canos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º O § 2º do art. 1º e o inciso VII do art. 2º da Resolução nº 26, de 24 

de setembro de 2009, do Senado Federal, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 1º  ............................................................................... 
§ 2º São facultadas a conversão da taxa de juros, de flu-

tuante 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 montante já desembolsado, 
quanto para o montante a desembolsar, bem como o estabeleci-
mento de tetos e bandas para flutuação da taxa de juros, sendo 
que o exercício dessas opções implicará a cobrança de todos os 
encargos incorridos pelo Bird na sua realização e de Comissão 
de Transação.” (NR) 

“Art. 2º ................................................................................
............................................................................................
VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas 

de pagamento da amortização e calculado sobre o saldo deve-
dor periódico do empréstimo, a uma taxa anual composta pela 
Libor semestral para dólar norte-americano, acrescidos de uma 
margem variável, a ser determinada pelo Bird a cada período de 
pagamento de juros; 

.................................................................................. ” (NR)
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Art. 2º É revogado o inciso V do art. 2º da Resolução nº 26, de 24 de se-
tembro de 2009, do Senado Federal. 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a partir de 24 de setembro de 2009. 

Senado Federal, em 1º de dezembro de 2009. – Senador Marconi Perillo, 
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência. 

RESOLUÇÃO Nº 41, DE 2009

Altera a Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal, 
dispondo sobre as deduções para efeito de apuração do 
montante global das operações de crédito e a comprovação 
de adimplência do ente garantido junto à União. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º O § 2º do art. 7º da Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 7º  ...............................................................................
............................................................................................
§ 2º Para efeito de apuração do montante global das opera-

ções de crédito a que se refere este artigo, serão deduzidos: 
I – os valores destinados à amortização do principal e ao 

refinanciamento da dívida pública federal; 
II – as emissões de títulos destinadas: 
a) ao pagamento de resultado negativo apurado no balanço 

semestral do Banco Central do Brasil, de que trata o inciso II do art. 
2º da Medida Provisória nº 2.179-36, de 24 de agosto de 2001; 

b) ao pagamento do resultado financeiro negativo das ope-
rações com reservas cambiais depositadas no Banco Central do 
Brasil e das operações com derivativos cambiais por ele realiza-
das no mercado interno, conforme apurado em seu balanço se-
mestral, de que trata o inciso II do art. 6º da Lei nº 11.803, de 5 
de novembro de 2008; 

c) a assegurar ao Banco Central do Brasil a manutenção de 
carteira de títulos da dívida pública em dimensões adequadas à 
execução da política monetária, de que trata o inciso IX do art. 1º 
da Lei nº 10.179, de 6 de fevereiro de 2001; 

III – as operações de concessão de garantias, observado 
o disposto no art. 9º. 

.................................................................................. ” (NR)
Art. 2º O art. 10 da Resolução nº 48, de 2007, do Senado 

Federal, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4º e 5º: 
“Art. 10.  ..............................................................................
............................................................................................
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§ 4º A comprovação de adimplência do ente garantido quanto aos paga-
mentos e prestações de contas de que trata este artigo se dará por ocasião 
da assinatura do respectivo contrato de garantia. 

§ 5º As resoluções do Senado Federal que autorizem a concessão de 
garantias mediante a comprovação posterior da adimplência do ente garantido 
deverão, obrigatoriamente, conter dispositivo condicionando expressamente a 
efetividade da autorização à comprovação de que trata o § 4º.” (NR) 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 8 de dezembro de 2009. – Senador Marconi Perillo, 

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

RESOLUÇÃO Nº 42, DE 2009

Autoriza o Estado de Pernambuco 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$ 190,000,000.00 (cento e noventa milhões de 
dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Estado de Pernambuco 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$ 190,000,000.00 
(cento e noventa milhões de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a 
financiar, parcialmente, o “Projeto de Sustentabilidade Hídrica do Estado de 
Pernambuco – PSHPE”. 

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

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

senvolvimento (Bird); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 190,000,000.00 (cento e noventa milhões 

de dólares norte-americanos); 
V – modalidade: margem variável (variable spread loan); 
VI – prazo de desembolso: até 30 de novembro de 2015; 
VII – amortização: 42 (quarenta e duas) parcelas semes-

trais, sucessivas e, sempre que possível, iguais, pagas nos dias 
15 dos meses de maio e novembro de cada ano, vencendo-se a 
primeira em 15 de novembro de 2016 e a última em 15 de maio 
de 2037; 

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas 
de pagamento da amortização e calculados sobre o saldo de-
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vedor periódico do empréstimo, a uma taxa anual flutuante ba-
seada na Libor semestral para dólar norte-americano acrescida 
de uma margem a ser determinada pelo Bird a cada período de 
pagamento de juros; 

IX – juros de mora: 0,50% a.a. (cinquenta centésimos por 
cento ao ano) acrescidos aos juros devidos e ainda não pagos 
no prazo de 30 (trinta) dias após a data prevista para o seu pa-
gamento; 

X – 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. 

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

§ 2º O mutuário poderá solicitar ao credor a alteração da 
contratação de margem variável para margem fixa, a qual permite 
a utilização dos seguintes instrumentos financeiros: 

I – conversão da taxa de juros aplicável ao montante parcial 
ou total do empréstimo, de flutuante para fixa ou vice-versa; 

II – estabelecimento de tetos e bandas para flutuação da 
taxa de juros; 

III – alteração da moeda de referência da operação de cré-
dito para o montante já desembolsado e para o montante a de-
sembolsar. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado de Pernambu-
co 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 Pernambuco celebre contrato com a União para 
a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de 
que tratam os arts. 155, 157 e 159, todos da Constituição Federal, e outras 
garantias em Direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as trans-
ferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos honra-
dos 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, em 17 de dezembro de 2009. – Senador José Sarney, 

Presidente do Senado Federal. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, José Sarney, Presi-
dente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo 
a seguinte

RESOLUÇÃO Nº 43, DE 2009

Autoriza o Estado de Santa Catarina a contratar operação 
de crédito externo com o Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID), com garantia da República Federativa do 
Brasil, no valor de até US$ 50,000,000.00 (cinquenta milhões 
de dólares norte-americanos). 

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

crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), no valor de até US$ 50,000,000.00 (cinquenta milhões 
de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos da operação destinam-se ao financiamento 
parcial do “Programa Rodoviário do Estado de Santa Catarina – Etapa V”. 

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

I – devedor: Estado de Santa Catarina; 
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 50,000,000.00 (cinquenta milhões de 

dólares norte-americanos); 
V – modalidade: empréstimo do mecanismo unimonetário 

com taxa de juros baseada na taxa de juros interbancária prati-
cada em Londres (Libor); 

VI – prazo de desembolso: 3,5 anos (três anos e meio), con-
tado a partir da vigência do contrato; 

VII – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de 
valores tanto quanto possível iguais, vencendo-se a primeira após 
transcorridos 3,5 anos (três anos e meio), e a última antes de 
transcorridos 25 (vinte e cinco) anos, ambos os prazos contados 
da data da assinatura do contrato; 

VIII – juros aplicáveis: exigidos semestralmente nas mes-
mas datas do pagamento da amortização e calculados sobre o 
saldo devedor periódico do empréstimo, a uma taxa anual para 
cada trimestre determinada pelo BID e composta de: (a) taxa de 
juros Libor para dólar norte-americano; (b) mais ou menos uma 
margem de custo relacionada aos empréstimos do BID que finan-
ciam os empréstimos do mecanismo unimonetário com taxas de 
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juros baseada na taxa de juros Libor; (c) mais o valor líquido de 
qualquer custo/ lucro gerado por operações para mitigar as flutu-
ações da taxa de juros Libor; e (d) mais a margem (Spread) para 
empréstimos do capital ordinário; 

IX – comissão de crédito: a ser estabelecida periodicamente 
pelo BID e calculada sobre o saldo não desembolsado do finan-
ciamento, exigida juntamente com os juros e entrando em vigor 
60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato; sob nenhuma 
circunstância, poderá ser maior que 0,75% a.a. (setenta e cinco 
centésimos por cento ao ano); 

X – despesas com inspeção e supervisão gerais: conforme 
política atual, o BID não cobrará montante para atender despesas 
com inspeção e supervisão geral; conforme revisão periódica de 
suas políticas, este 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. 

Parágrafo único. As datas de pagamento do principal, dos en-
cargos financeiros e dos desembolsos previstos 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 Santa 
Catarina na operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

Parágrafo único. A autorização prevista no caput é condicionada a: 

I – que o Estado de Santa Catarina celebre contrato com a 
União para a concessão de contragarantias, sob a forma de vin-
culação 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 recur-
sos necessários para cobertura dos compromissos honrados di-
retamente das contas centralizadoras da arrecadação do Estado 
ou das transferências federais; 

II – que seja comprovado o cumprimento das Condições 
Especiais Prévias ao Primeiro Desembolso; 

III – demonstração da adimplência com os pagamentos e a 
prestação de contas previstos no art. 10 da Resolução nº 48, de 
2007, do Senado Federal. 

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, em 17 de dezembro de 2009. – Senador José Sarney, 

Presidente do Senado Federal. 
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RESOLUÇÃO Nº 44, DE 2009

Autoriza o Município de Santa Maria, no Estado do Rio 
Grande do Sul, a contratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, junto ao Banco Internacional para Re-
construção e Desenvolvimento (Bird), no valor de até US$ 
13,950,000.00 (treze milhões, novecentos e cinquenta mil 
dólares norte-americanos), cujos recursos destinam-se ao 
financiamento parcial do “Programa Desenvolvimento Sus-
tentável para a Região de Santa Maria”. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Município de Santa Maria, no Estado do Rio Grande do Sul, 

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$ 13,950,000.00 (treze milhões, novecentos e cinquenta mil 
dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam-se ao financiamento parcial do “Programa Desen-
volvimento Sustentável para a Região de Santa Maria”. 

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$ 13,950,000.00 (treze mi-
lhões, novecentos e cinquenta mil dólares norte-americanos); 

III − modalidade do empréstimo: empréstimo margem fixa 
(fixed spread loan); 

IV – prazo de desembolsos: até 60 (sessenta) meses, con-
tado a partir da data da vigência do contrato; 

V – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, pa-
gas nos dias 15 dos meses de março e setembro de cada ano, 
vencendo-se a primeira em 15 de março de 2014 e a última, o 
mais tardar, em 15 de setembro de 2026, sendo que cada uma 
das parcelas corresponderá a 3,85% (três inteiros e oitenta e cin-
co centésimos por cento) do valor total do empréstimo, exceto a 
última, que corresponderá a 3,75% (três inteiros e setenta e cinco 
centésimos por cento); 

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

VIII – 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 As datas de pagamentos do principal e dos encargos 
financeiros, bem como dos desembolsos previstos, poderão ser 
alteradas em função da data de assinatura do contrato de em-
préstimo. 

§ 2º É facultado ao mutuário exercer a opção de conversão 
da taxa de juros aplicável ao montante total ou parcial do emprés-
timo, de flutuante para fixa, e vice-versa, assim como da moeda 
de referência da operação de crédito para o montante já desem-
bolsado e para o a desembolsar. 

§ 3º Para o exercício das opções referidas no § 2º, é autori-
zada a cobrança dos encargos incorridos pelo Bird na realização 
das opções e de uma comissão de transação sobre os valores 
afetados. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Municí-
pio de Santa Maria (RS) na contratação da operação de crédito 
externo referida nesta Resolução. 

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput 
é condicionado a que o Município celebre contrato com a União 
para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação 
das receitas de que tratam os arts. 156, 158 e 159, todos da Cons-
tituição Federal, e outras garantias em Direito admitidas, podendo 
o Governo Federal requerer as transferências de recursos neces-
sários para cobertura dos compromissos honrados diretamente 
das contas centralizadoras da arrecadação do Município ou das 
transferências federais. 

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. 
Senado Federal, em 17 de dezembro de 2009. – Senador José Sarney, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 45, DE 2009

Autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar operação 
de crédito externo com o Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID), com garantia da União, no valor de até US$ 
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40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares norte-americanos), 
de principal, destinada ao financiamento do “Projeto de For-
talecimento Institucional para Modernização da Gestão Fiscal 
do Estado – Profort-SEF”. 

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

crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com 
garantia da União, no valor de até US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de 
dólares norte-americanos), de principal. 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida 
no caput destinam-se ao financiamento do “Projeto de Fortalecimento Institu-
cional para Modernização da Gestão Fiscal do Estado – Profort-SEF”. 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 Interamericano de Desenvolvimento – 

BID; 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dó-

lares norte-americanos); 
V – prazo de desembolso: até 2 (dois) anos, contado a partir 

da vigência do contrato; 
VI – modalidade: Empréstimo em Função de Resultados 

(Performance Driven Loan – PDL), com recursos do mecanismo 
unimonetário do capital ordinário do BID e taxa de juros basea-
da na Libor; 

VII – amortização: em parcelas semestrais e consecutivas, 
de valores tanto quanto possível iguais, vencendo-se a primeira 
5 (cinco) anos após a data de vigência do contrato e a última até 
20 (vinte) anos após esta data; 

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas dos 
pagamentos da amortização, e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa anual para cada trimestre 
determinada pelo BID e composta pela taxa de juros Libor tri-
mestral para dólar norte-americano, mais ou menos uma margem 
de custo relacionada aos empréstimos do BID que financiam os 
empréstimos do Mecanismo Unimonetário com taxa de juros ba-
seada na Libor, mais o valor líquido de qualquer custo ou lucro 
gerado por operações para mitigar as flutuações da Libor, mais a 
margem (spread) para empréstimos do capital ordinário; 

IX – comissão de crédito: até 0,75% (setenta e cinco centé-
simos por cento) calculados sobre o saldo não desembolsado do 
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empréstimo, exigida juntamente com os juros, entrando em vigor 
60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato; 

X – despesas com inspeção e supervisão geral: até 1% (um 
por cento) do valor do financiamento, atualmente não cobradas, 
mas que, mediante notificação ao mutuário, poderão ser resta-
belecidas pelo credor durante o período de desembolsos, em 
consequência da revisão que efetua semestralmente sobre os 
encargos financeiros dos empréstimos que concede. 

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

§ 2º O mutuário poderá, com o consentimento por escrito do 
garantidor, e desde que sejam respeitados os termos e condições 
estabelecidos no contrato de empréstimo, solicitar ao credor: 

I – conversão para uma taxa de juros fixa, de parte ou da 
totalidade dos saldos devedores sujeitos à taxa de juros basea-
da na Libor; e 

II – uma nova conversão de parte ou da totalidade dos sal-
dos devedores do empréstimo calculados a uma taxa de juros 
fixa para a taxa de juros baseada na Libor. 

§ 3º Os prazos e os montantes mínimos requeridos para as 
conversões de que trata o § 2º são os estabelecidos no contrato 
de empréstimo. 

§ 4º Os custos decorrentes da realização das opções de que 
trata o § 2º serão repassados pelo BID ao mutuário. 

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

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicio-
nado a que o Estado de Minas Gerais: 

I – celebre contrato com a União para a concessão de con-
tragarantias, 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 reque-
rer as transferências de recursos necessários para cobertura dos 
compromissos honrados diretamente das contas centralizadoras 
da arrecadação do Estado ou das transferências federais; 
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II – regularize as pendências de débitos em nome do Go-
verno do Estado de Minas Gerais com a Administração Pública 
Federal e suas entidades controladas; e 

III – atenda as condições prévias ao primeiro desembolso, 
previstas no contrato de empréstimo. 

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, em 17 de dezembro de 2009. – Senador José Sarney, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 46, DE 2009

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar ope-
ração de crédito externo, no valor de até US$ 150,000,000.00 
(cento e cinquenta milhões de dólares norte-americanos), com 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É a União autorizada a contratar operação de crédito externo, no 

valor total de até US$ 150,000,000.00 (cento e cinquenta milhões de 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 Nacional de Apoio à Gestão Administra-
tiva e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM Fase II)”. 

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$ 150,000,000.00 (cento e cinquenta 

milhões de dólares norte-americanos); 
IV – modalidade: Empréstimo do Mecanismo Unimonetário 

com taxa de juros baseada na Libor; 
V – prazo de desembolso: 6 (seis) anos, contado a partir da 

data de entrada em vigência do contrato; 
VI – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de 

valores tanto quanto possível iguais, pagas nos dias 15 dos me-
ses de junho e de dezembro de cada ano, vencendo-se a primeira 
parcela na próxima data de pagamento, contados 6 (seis) anos da 
data de assinatura do contrato, e a última o mais tardar 20 (vinte) 
anos após a assinatura do contrato; 

VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas do 
pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor 
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periódico 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 
aos empréstimos que financiam os empréstimos na modalidade 
Libor, mais o valor líquido de qualquer custo ou lucro gerado por 
operações para mitigar as flutuações da Libor, mais a margem 
(Spread) para empréstimos do capital ordinário; 

VII – despesa com inspeção e supervisão geral: por decisão 
de política atual, o BID não cobrará montante para atender despe-
sas com inspeção e supervisão geral, mas 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; 

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

§ 1º O mutuário poderá, nos termos e condições estabele-
cidos no contrato, solicitar ao credor: 

I – conversão para uma taxa de juros fixa, de parte ou to-
talidade dos saldos devedores sujeitos à taxa de juros baseada 
na Libor; 

II – uma nova conversão de parte ou da totalidade dos sal-
dos devedores do empréstimo calculados a uma taxa de juros fixa 
para a taxa de juros baseada na Libor, sendo que cada conver-
são somente poderá ser realizada em valor mínimo equivalente 
a 25% (vinte cinco por cento) do montante do empréstimo ou a 
US$ 3,000,000.00 (três milhões de dólares norte-americanos), 
o que for maior. 

§ 2º 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 assina-
tura do contrato. 

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, em 17 de dezembro de 2009. – Senador José Sarney, 

Presidente do Senado Federal. 
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RESOLUÇÃO Nº47, DE 2009

Autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, com o Banco In-
teramericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 
10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos). 

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

crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), no valor de até US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dó-
lares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao 
“Programa de Eletrificação Rural – Pronoroeste.” 

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 Interamericano de Desenvolvimento 

(BID); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares 

norte-americanos); 
V – prazo de desembolso: 1 (um) ano, contado da vigência 

do contrato; 
VI – amortização: em parcelas semestrais e consecutivas, 

de valores tanto quanto possível iguais, pagas no dia 15 dos me-
ses de maio e de novembro de cada ano, vencendo-se a primeira 
2 (dois) anos e a última o mais tardar 25 (vinte e cinco) anos da 
assinatura 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 líquido de qualquer custo/lucro gerado por operações 
para mitigar as flutuações do Libor, mais a margem para emprés-
timos do capital ordinário; 

VIII – comissão de crédito: até 0,75% a.a. (setenta e cinco 
centésimos por cento ao ano), a ser estabelecida periodicamente 
pelo BID, e calculada sobre o saldo não desembolsado do em-
préstimo, exigida juntamente com os juros, entrando em vigor 60 
(sessenta) dias após a assinatura do contrato; 
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IX – despesa com inspeção e supervisão geral: o valor devido 
em um semestre determinado não poderá ser superior a 1% (um 
por cento) do financiamento, dividido pelo número de semestres 
compreendido no prazo original de desembolsos. 

§ 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 É facultado ao mutuário solicitar ao BID a conversão 
de taxa de juros baseada na Libor para taxa de juros fixa, e vice-
versa, de parte ou totalidade dos saldos devedores, desde que o 
valor seja no mínimo equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) 
do montante do empréstimo, ou a US$ 3,000,000.00 (três milhões 
de dólares norte-americanos), o que for maior. 

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 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 Previamente à contratação do empréstimo referido no art. 1º, o 
Estado de Minas Gerais deverá promover a regularização de seus débitos e 
de suas pendências com a União. 

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

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 17 de dezembro de 2009. – Senador José Sarney, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 48, DE 2009

Autoriza o Município de Maringá (PR) a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 
13,000,000.00 (treze milhões de dólares norte-americanos). 

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

de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 13,000,000.00 (treze milhões de 
dólares norte-americanos). 
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Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao 
financiamento parcial do “Programa de Mobilidade Urbana do Município de 
Maringá”, no âmbito do “Programa Procidades”. 

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

I – devedor: Município de Maringá (PR); 
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 13,000,000.00 (treze milhões de dólares 

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

da data de vigência do contrato; 
VI – modalidade: empréstimo do Mecanismo Unimonetário 

com taxa de juros baseada na Libor, tendo o dólar norte-ameri-
cano como moeda de desembolso; 

VII – opções de conversão: é facultado ao mutuário exercer 
a opção de conversão dos desembolsos de moeda e/ou a opção 
de conversão de moeda dos saldos devedores; 

VIII – amortização do saldo devedor em dólar: parcelas se-
mestrais e consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais, 
pagas no dia 15 dos meses de abril e outubro de cada ano, ven-
cendo-se a primeira após transcorridos 5 (cinco) anos e a última, 
o mais tardar, 25 (vinte e cinco) anos da data de assinatura do 
contrato de empréstimo; 

IX – amortização do saldo devedor em reais: será fixada 
para cada desembolso convertido em reais, sendo que as con-
dições oferecidas são aquelas constantes da Carta de Cotação 
Indicativa da Conversão de Desembolso ao Mutuário e da Carta 
de Notificação da Conversão de Desembolso; 

X – juros aplicáveis para saldo devedor em dólar: 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 taxa de juros 
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 líquido de qualquer 
custo ou lucro gerado por operações para mitigar as flutuações 
da Libor, mais a margem para empréstimos de capital ordinário; 

XI – juros aplicáveis para saldo devedor em reais: taxa de 
juros base, que corresponde a taxa de juros equivalente no mer-
cado de BRL à soma da taxa USD Libor para 3 (três) meses, 
mais 10 (dez) pontos base, sendo que a taxa de juros base será 
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determinada para cada conversão em função da taxa fixa de ju-
ros aplicada a um montante nominal corrigido pela inflação, do 
cronograma de pagamentos, da data de conversão e do montante 
nominal de cada conversão; 

XII – comissão de crédito: a ser estabelecida periodicamente 
pelo Banco, 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; 

XIII – despesas com inspeção e supervisão gerais: o Ban-
co não cobrará montante para atender despesas com inspeção 
e supervisão geral, sendo que, por revisão periódica de suas po-
líticas, 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 compreen-
dido no prazo original de desembolsos. 

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

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de Ma-
ringá (PR) na contratação da operação de crédito externo referida nesta Re-
solução. 

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicio-
nado a que o Município de Maringá (PR) celebre contrato com a União para 
a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de 
que tratam os arts. 156, 158 e 159, todos da Constituição Federal, e outras 
garantias em Direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as trans-
ferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados 
diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do Município 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, em 17 de dezembro de 2009. – Senador José Sarney, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 49, DE 2009

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), 
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no valor de até US$ 4,000,000.00 (quatro 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$ 4,000,000.00 (quatro 
milhões de dólares norte-ame-ricanos). 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a 
financiar, parcialmente, o “Programa de Saneamento Ambiental dos Manan-
ciais do Alto Tietê – Programa Mananciais”. 

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$ 4,000,000.00 (quatro milhões de dólares 

norte-americanos); 
V – modalidade: margem variável (variable spread loan); 
VI – prazo de desembolso: até 30 de setembro de 2015; 
VII – amortização: cada desembolso deverá ser pago em 

50 (cinquenta) parcelas semestrais e consecutivas, com valor de 
cada uma delas equivalente a 1/50 de cada desembolso, exceto 
a última, que será equivalente ao valor remanescente, a serem 
pagas nos dias 15 dos meses de maio e novembro de cada ano, 
vencendo-se a primeira em 15 de novembro de 2014 e a última 
em 15 de maio de 2039; 

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas 
de pagamento da amortização 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 
uma margem (spread) a ser determinada pelo Bird a cada exer-
cício fiscal; 

IX – juros de mora: 0,50% a.a. (cinquenta centésimos por 
cento ao ano) acrescidos aos juros devidos e ainda não pagos 
no prazo de 30 (trinta) dias após a data prevista para o seu pa-
gamento; 

X – 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. 

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

§ 2º O mutuário poderá solicitar ao credor a alteração da contratação de 
margem variável para margem fixa, a qual permite a utilização dos seguintes 
instrumentos financeiros: 

I – conversão da taxa de juros aplicável ao montante parcial 
ou total do empréstimo, de flutuante para fixa ou vice-versa; 

II – alteração da moeda de referência da operação de cré-
dito para o montante já desembolsado e para o montante a de-
sembolsar. 

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 é condi-
cionado a que o Estado de São Paulo atenda às seguintes condicionalidades 
antes de assinar os contratos: 

I – celebre contrato com a União para a concessão de con-
tragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de que tratam 
os arts. 155, 157 e 159, todos da Constituição Federal, e outras 
garantias em Direito admitidas, podendo o Governo Federal reque-
rer as transferências de recursos necessários para cobertura dos 
compromissos honrados diretamente das contas centralizadoras 
da arrecadação do Estado ou das transferências federais; 

II – assine o convênio de execução com os órgãos execu-
tores do Programa. 

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, em 17 de dezembro de 2009. – Senador José Sarney, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 50, DE 2009

Autoriza o Município de Manaus a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da República Federativa do 
Brasil, no valor de até US$ 50,000,000.00 (cinquenta milhões 
de dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Município de Manaus 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$ 50,000,000.00 (cinquenta milhões de 
dólares norte-americanos). 
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Parágrafo único. Os recursos da operação destinam-se ao financiamen-
to parcial do “Programa de Desenvolvimento e Inclusão Socioambiental de 
Manaus (Prourbis)”. 

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

I – devedor: Município de Manaus; 
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 50,000,000.00 (cinquenta milhões de 

dólares norte-americanos); 
V – modalidade: empréstimo do mecanismo unimonetário 

com taxa de juros baseada na taxa de juros interbancária prati-
cada em Londres (Libor); 

VI – moeda de desembolso: dólar norte-americano; 
VII – 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; 

VIII – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos, contado a partir 
da vigência do contrato; 

IX – amortização do saldo devedor em dólares norte-ame-
ricanos: parcelas 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 transcorridos 
5 (cinco) anos e a última, o mais tardar, após transcorridos 25 
(vinte e cinco) anos, ambos os prazos contados a partir da data 
da assinatura do contrato; 

X – amortização do saldo devedor em reais: será fixada 
para cada desembolso convertido em reais, sendo que as con-
dições oferecidas são aquelas constantes da Carta de Cotação 
Indicativa da Conversão de Desembolso ao Mutuário e da Carta 
de Notificação da Conversão de Desembolso; 

XI – juros aplicáveis para saldo devedor em dólares norte-
americanos: exigidos semestralmente nas mesmas datas do 
pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa anual para cada trimestre 
determinada pela: 

(a) taxa Libor trimestral para dólar norte-americano; 
(b) mais ou menos uma margem de custo relacionada aos 

empréstimos as operações da modalidade Libor; 
(c) mais o valor líquido de qualquer custo/lucro gerado por 

operações para mitigar as flutuações da taxa Libor; e (d) mais a 
margem para empréstimos do capital ordinário; 
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XII – juros aplicáveis para saldo devedor em reais: taxa de 
juros base, correspondente à taxa de juros equivalente no mercado 
de reais (BRL) à taxa Libor trimestral para dólar norte-americano 
(USD) mais 10 (dez) pontos base (pbs), sendo que a taxa de ju-
ros base será determinada para cada conversão em função: (a) 
da taxa fixa de juros aplicada a um montante nominal corrigido 
pela inflação; (b) do cronograma de pagamentos; (c) da data de 
conversão; e (d) do montante nominal de cada conversão; 

XIII – opção de fixação de taxa de juros: o mutuário poderá 
solicitar ao BID a conversão para uma taxa de juros fixa de parte ou 
totalidade dos saldos devedores sujeitos à taxa de juros baseada 
na taxa Libor e vice-versa, sendo que cada conversão somente 
poderá ser realizada em valor mínimo equivalente a 25% (vinte e 
cinco por cento) do montante do empréstimo ou US$ 3,000,000.00 
(três milhões de dólares norte-americanos), o que for maior; 

XIV – despesas com inspeção e supervisão gerais: conforme 
política atual, o BID não cobrará montante para atender despesas 
com inspeção e supervisão geral, sendo que, por revisão periódica 
de suas políticas, ele 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; 

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

Parágrafo único. As datas de pagamento do principal, dos 
encargos financeiros e dos desembolsos previstos 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 Manaus 
na operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

Parágrafo único. A autorização prevista no caput é condicionada a: 

I – que o Município de Manaus celebre contrato com a União 
para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação 
das cotas de repartição de receitas de que tratam os arts. 158 
e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas 
no art. 156, todos da Constituição Federal, e outras garantias 
em Direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as 
transferências de recursos necessários para cobertura dos com-
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promissos honrados diretamente das contas centralizadoras da 
arrecadação do Município ou das transferências federais; 

II – que seja comprovado o cumprimento das condições 
prévias ao primeiro desembolso. 

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, em 17 de dezembro de 2009. – Senador José Sarney, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 51, DE 2009

Autoriza o Estado da Paraíba a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com a Corporação 
Andina de Fomento (CAF), no valor de até US$ 100,000,000.00 
(cem milhões de dólares norte-americanos). 

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

dito externo, com garantia da União, com a Corporação Andina de Fomento 
(CAF), no valor de até US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-
americanos). 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao 
financiamento parcial do “Programa de Pavimentação e Recuperação de Ro-
dovias do Estado da Paraíba – Novos Caminhos”. 

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

I – devedor: Estado da Paraíba; 
II – credor: Corporação Andina de Fomento (CAF); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares 

norte-americanos); 
V – prazo de desembolso: até 4 (quatro) anos; 
VI – moeda de desembolso: dólar norte-americano; 
VII – amortização: em 28 (vinte e oito) parcelas semestrais, 

consecutivas e preferencialmente iguais, sendo que o pagamento 
da primeira parcela semestral será efetuado aos 54 (cinquenta 
e quatro) meses contados a partir da data de assinatura do con-
trato de empréstimo; 

VIII – juros: exigidos semestralmente e calculados sobre o 
saldo devedor periódico do empréstimo, a uma taxa anual com-
posta pela taxa de juros Libor semestral para dólar norte-ameri-
cano, acrescidos de uma margem de 2,9% (dois inteiros e nove 
décimos por cento); 
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IX – juros de mora: em adição aos juros pactuados, serão 
cobrados à taxa de 2% (dois por cento), em caso de mora; 

X – comissão de compromisso: até 0,25% a.a. (vinte e cinco 
centésimos por cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado 
do empréstimo, exigida juntamente com os juros; 

XI – comissão de financiamento: 0,75% (setenta e cinco 
centésimos por cento) sobre o valor total do empréstimo, paga de 
acordo com requerimento da CAF ou, no mais tardar, na oportuni-
dade em que se realizar o primeiro desembolso do empréstimo. 

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

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado da Paraíba 
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 da Paraíba celebre contrato com a União para a conces-
são de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de que tratam 
os arts. 155, 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 da presente autorização é de 540 
(quinhentos e quarenta) dias, contado a partir da vigência desta Resolução. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 17 de dezembro de 2009. – Senador José Sarney, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 52, DE 2009

Autoriza o Município de Rio Grande (RS) a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, com o 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
(Bird), no valor de até US$ 8,100,000.00 (oito milhões e cem 
mil dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Município de Rio Grande 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$ 8,100,000.00 (oito 
milhões e cem mil dólares norte-americanos). 
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Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida 
no caput destinam-se ao financiamento do “Programa Rio Grande 2010 – Uma 
Visão de Futuro”. 

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

I – devedor: Município de Rio Grande (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$ 8,100,000.00 (oito milhões e cem mil dó-

lares norte-americanos); 
VI – prazo de desembolso: até 31 de dezembro de 2012; 
VII – amortização: em 28 (vinte e oito) parcelas semestrais, 

sucessivas e, sempre que possível, iguais, pagas no dia 15 de 
abril e de outubro de cada ano, vencendo-se a primeira em 15 de 
outubro de 2012 e a última em 15 de abril de 2026, correspon-
dendo cada uma das 27 (vinte e sete) primeiras parcelas a 3,57% 
(três inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento) do valor 
total do empréstimo e a última a 3,61% (três inteiros e sessenta 
e um centésimos por cento); 

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 
semestral para dólar norte-americano, acrescida de uma margem 
(spread) a ser determinada pelo Bird a cada exercício fiscal e fi-
xada na data de assinatura do contrato; 

IX – juros de mora: 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao 
ano), acrescidos aos juros devidos e ainda não pagos, decorridos 
30 (trinta) dias da data prevista para o seu pagamento; 

X – comissão à vista: 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 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. 

§ 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. 
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Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de Rio 
Grande 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 Rio Grande 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. 
Senado Federal, em 17 de dezembro de 2009. – Senador José Sarney, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 53, DE 2009

Autoriza o Município de Fortaleza, no Estado do Ceará, a 
contratar operação de crédito externo, com garantia da União, 
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no 
valor de até US$ 33,066,000.00 (trinta e três milhões e ses-
senta e seis mil dólares norte-americanos), cujos recursos 
destinam-se ao financiamento parcial do “Programa Integrado 
de Políticas Públicas de Juventude de Fortaleza”. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Município de Fortaleza, no Estado do Ceará, autorizado a 

contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 33,066,000.00 
(trinta e três milhões e sessenta e seis mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam-se ao financiamento parcial do “Programa Integra-
do de Políticas Públicas de Juventude de Fortaleza”. 

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$ 33,066,000.00 (trinta e três 
milhões e sessenta e seis mil dólares norte-americanos); 

III – modalidade do empréstimo: Empréstimo do Mecanismo 
Unimonetário com Taxa de Juros Baseada na Libor; 

IV – prazo de desembolsos: 5 (cinco) anos, contado da data 
da vigência do Contrato; 
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V – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de 
valores tanto quanto possível iguais, pagos no dia 15 dos meses 
de fevereiro e de agosto de cada ano, vencendo-se a primeira em 
15 de fevereiro ou agosto (conforme o caso) após transcorridos 5 
(cinco) anos da data de assinatura do contrato e a última em 15 
de fevereiro ou agosto (conforme o caso) antes de transcorridos 
25 (vinte e cinco) anos da assinatura do Contrato; 

VI – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas do 
pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor 
periódico 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 
aos empréstimos que financiam os empréstimos 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 empréstimos do capital ordinário; 

VII – despesas com inspeção e supervisão geral: conforme 
política atual, o Banco não cobrará montante para atender des-
pesas 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; 

VIII – opção de fixação de taxa de juros: o Mutuário, respei-
tados os termos e condições estabelecidos no Contrato, poderá 
solicitar ao Banco a conversão para uma Taxa de Juros Fixa de 
parte ou da totalidade dos saldos devedores sujeitos à taxa de 
juros baseada na Libor e uma nova conversão de parte ou da tota-
lidade dos saldos devedores calculados a uma Taxa de Juros Fixa 
para a taxa de juros baseada na Libor, sendo que cada conversão 
somente poderá ser realizada em um valor mínimo equivalente 
a 25% (vinte e cinco por cento) do montante do Empréstimo ou 
US$ 3,000,000.00 (três milhões de dólares norte-americanos), 
o que for maior. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de Forta-
leza (CE) na contratação da operação de crédito externo referida nesta Re-
solução. 

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condi-
cionado a que o Município atenda, antes da formalização dos instrumentos 
contratuais, as seguintes exigências: 
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I – o Mutuário apresente evidência de que entrou em vigor 
o Regulamento Operacional do Programa (ROP) previamente 
acordado com o BID; 

II – o Mutuário apresente, para a não objeção do BID, o mo-
delo do contrato de gestão por metas de desempenho que será 
firmado com a Organização Social que for selecionada para ad-
ministrar os Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte 
do Componente II do Programa relativo ao Desenvolvimento de 
Novas Tecnologias Sociais de Trabalho; 

III – sejam pagos os débitos em nome da Administração 
Direta do Município de Fortaleza com a União ou suas entidades 
controladas; 

IV – seja formalizado o contrato de contragarantia; 
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente auto-

rização 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. 
Senado Federal, em 17 de dezembro de 2009. – Senador José Sarney, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 54, DE 2009

Autoriza o Estado de Alagoas a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interna-
cional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor 
de até US$ 195,450,000.00 (cento e noventa e cinco milhões, 
quatrocentos e cinquenta mil dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Estado de Alagoas 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$ 195,450,000.00 (cento e noventa 
e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a 
financiar, parcialmente, o “Projeto Desenvolvimento Sustentável”. 

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

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

senvolvimento (Bird); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 195,450,000.00 (cento e noventa e cin-

co milhões, quatrocentos e cinquenta mil dólares norte-ameri-
canos); 
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V – modalidade: margem variável (variable spread loan); 
VI – prazo de desembolso: 31 de dezembro de 2011; 
VII – amortização: 360 (trezentas e sessenta) parcelas men-

sais e consecutivas, pagas nos dias 15 de cada mês, vencendo-
se a primeira em 15 de janeiro de 2010 e a última em 15 de de-
zembro de 2039; 

VIII – juros: exigidos mensalmente 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 mensal para dólar norte-americano, acrescidos de uma 
margem (spread) a ser determinada pelo Bird; 

IX – juros de mora: 0,50% a.a. (cinquenta centésimos por 
cento ao ano) acrescidos aos juros devidos e ainda não pagos 
no prazo de 30 (trinta) dias após a data prevista para o seu pa-
gamento; 

X – 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; 

XI – comissão Bird pelo swap da taxa de juros: 0,01% (um 
centésimo por cento) referentes ao custo operacional de realiza-
ção do swap da Libor de 6 (seis) meses, utilizada como funding 
do Bird, para Libor mensal; 

XII – custo base de ajuste do swap da taxa de juros: variável 
conforme precificação do mercado de swap. 

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

§ 2º O mutuário poderá solicitar ao credor a alteração da 
contratação de margem variável para margem fixa, a qual permite 
a utilização dos seguintes instrumentos financeiros: 

I – conversão da taxa de juros aplicável ao montante parcial 
ou total do empréstimo, de flutuante para fixa ou vice-versa; 

II – alteração da moeda de referência da operação de cré-
dito para o montante já desembolsado e para o montante a de-
sembolsar. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado de Alagoas 
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 de Alagoas: 

I – celebre contrato com a União para a concessão de con-
tragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de que tratam 
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os arts. 155, 157 e 159, todos da Constituição Federal, e outras 
garantias em Direito admitidas, podendo o Governo Federal reque-
rer as transferências de recursos necessários para cobertura dos 
compromissos honrados diretamente das contas centralizadoras 
da arrecadação do Estado ou das transferências federais; 

II – comprove o adimplemento dos pagamentos e da pres-
tação de contas previstos no art. 10 da Resolução do Senado 
Federal nº 48, de 2007. 

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, em 17 de dezembro de 2009. – Senador José Sarney, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 55, DE 2009

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$ 24,300,000.00 (vinte e quatro milhões e trezentos 
mil dólares norte-americanos), de principal, cujos recursos 
destinam-se ao financiamento parcial do “Programa Nacional 
do Meio Ambiente II – PNMA II – Segunda Fase”. 

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

de crédito externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol-
vimento (BIRD), no valor de até US$ 24,300,000.00 (vinte e quatro milhões e 
trezentos mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. A operação de crédito autorizada no caput destina-se 
ao financiamento parcial do “Programa Nacional do Meio Ambiente II – PNMA 
II – Segunda Fase”. 

Art. 2° A operação de crédito externo referida no art. 1º terá as seguin-
tes características: 

I – devedor: República Federativa do Brasil; 
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e De-

senvolvimento (Bird); 
III – valor: até US$ 24,300,000.00 (vinte e quatro milhões e 

trezentos mil dólares norte-americanos), de principal, na modali-
dade de empréstimo com margem variável; 

IV – prazo de desembolso: até 15 de dezembro de 2014; 
V – amortização: 50 (cinquenta) parcelas semestrais, su-

cessivas e, na medida do possível, iguais, pagas sempre no dia 
15 dos meses de junho e dezembro de cada ano, sendo a pri-



SENADO FEDERAL 85 

meira devida em 15 de dezembro de 2014 e a última em 15 de 
junho de 2039; 

VI – juros: exigidos semestralmente no dia 15 dos meses de 
junho e dezembro de cada ano, calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa anual flutuante composta 
pela Libor semestral para o dólar norte-americano acrescido de 
uma margem determinada pelo Bird; 

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

VIII – 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 As datas de pagamentos do principal e dos encargos 
financeiros, bem como dos desembolsos previstos, poderão ser 
alteradas em função da data de assinatura do contrato de em-
préstimo. 

§ 2º O mutuário poderá solicitar ao credor a alteração da 
contratação de margem variável para margem fixa, a qual permite 
a utilização dos seguintes instrumentos financeiros: 

I – conversão da taxa de juros aplicável ao montante parcial 
ou total do empréstimo, de flutuante para fixa ou vice-versa; 

II – alteração da moeda de referência da operação de cré-
dito para o montante já desembolsado e para o montante a de-
sembolsar; 

III – estabelecimento de tetos e bandas para flutuação da 
taxa de juros. 

§ 3º Para o exercício das opções referidas no § 2º, é autori-
zada a cobrança dos encargos incorridos pelo Bird na realização 
das opções e de uma comissão de transação sobre os valores 
afetados. 

Art. 3° O prazo máximo para o exercício desta autorização é de 540 (qui-
nhentos e quarenta) dias, contado a partir da vigência desta Resolução. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 18 de dezembro de 2009. – Senadora Serys Slhes-

sarenko, Segunda Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Pre-
sidência. 

RESOLUÇÃO Nº 56, DE 2009

Autoriza o Município de Santos, no Estado de São Paulo, 
a contratar operação de crédito externo com o Banco Inter-
nacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), com 
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garantia da União, no valor de até US$ 44,000,000.00 (quarenta 
e quatro milhões de dólares norte-americanos), de principal, 
destinada a financiar, parcialmente, o “Programa de Desen-
volvimento Estratégico de Santos e Infra-Estrutura Urbana e 
Habitacional das Zonas Noroeste e dos Morros – Programa 
Santos Novos Tempos”. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Município de Santos, no Estado de São Paulo, autorizado a 

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

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida no 
caput destinam-se ao financiamento parcial do “Programa de Desenvolvimen-
to Estratégico de Santos e Infra-Estrutura Urbana e Habitacional das Zonas 
Noroeste e dos Morros – Programa Santos Novos Tempos”. 

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

I – devedor: Município de Santos, no Estado de São Paulo; 
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e De-

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

lhões de dólares norte-americanos); 
V – prazo de desembolso: 30 de junho de 2015; 
VI – modalidade: margem variável (variable spread loan); 
VII – amortização: em 50 (cinquenta) parcelas semestrais, 

sucessivas 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 2015 e a última em 15 de setembro de 2039, 
correspondendo cada uma a 2,0% (dois por cento) do valor do 
empréstimo; 

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas dos 
pagamentos 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 semestralmente; 

IX – juros de mora: 0,50% a.a. (cinquenta centésimos por 
cento ao ano) acrescidos aos juros devidos e ainda não pagos 
no prazo de 30 (trinta) dias após a data prevista para pagamen-
to dos juros; 
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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 As datas de pagamento do principal e dos encargos 
financeiros, bem como dos desembolsos previstos, poderão ser 
alteradas em função da data de assinatura do contrato de em-
préstimo. 

§ 2º O mutuário poderá solicitar ao credor a alteração da 
contratação de margem variável para margem fixa, a qual permite 
a utilização dos seguintes instrumentos financeiros: 

I – conversão da taxa de juros aplicável ao montante parcial 
ou total do empréstimo, de flutuante para fixa ou vice-versa; 

II – alteração da moeda de referência da operação de cré-
dito para o montante já desembolsado e para o montante a de-
sembolsar;

III – estabelecimento de tetos e bandas para flutuação da 
taxa de juros.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de San-
tos, no Estado de São Paulo, 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 Município de Santos, no Estado de São Paulo, celebre contrato 
com a União para a concessão de contragarantias, sob a forma de vincula-
ção das receitas próprias de que trata o art. 156, e das cotas de repartição 
de receitas de que tratam os arts. 158 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 Municí-
pio 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, em 18 de dezembro de 2009. – Senadora Serys Slhes-

sarenko, Segunda Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Pre-
sidência. 
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