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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 2010 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo, no valor total de até US$ 
15,000,000.00 (quinze milhões de dólares norte-americanos), 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).  

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

de crédito externo, no valor total de até US$ 15,000,000.00 (quinze 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 Desenvolvimento do Turismo – 
Prodetur Nacional”. 

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$ 15,000,000.00 (quinze milhões de 

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

partir da data de vigência do contrato;  
V – amortização: em parcelas semestrais, consecutivas e, na 

medida do possível, iguais, vencendo-se a primeira dentro de até 
54 (cinquenta e quatro) meses após a data de assinatura do 
contrato, e a última até 20 (vinte) anos após esta data;  

VI – 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 Libor trimestral para dólar 
norte-americano, mais ou menos uma margem de custo relacio-
nada aos empréstimos do BID que financiam os Empréstimos do 
Mecanismo Unimonetário com taxa de juros baseada na Libor, 
mais o valor líquido de qualquer custo ou lucro gerado por opera 
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ções para mitigar as flutuações da Libor, mais a margem (spread) 
para empréstimos do capital ordinário; 

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

VIII – despesas com inspeção e supervisão geral: até 1% 
(um por cento) sobre o valor do empréstimo, sendo que, em um 
semestre determinado, se assim requerer o BID, o valor devido 
para atender essas despesas não poderá ser superior ao refe-
rido 1% (um por cento) do valor do financiamento, dividido pelo 
número de semestres compreendidos no prazo original de de-
sembolsos. 

§ 1º As datas de pagamento do principal e dos encargos financeiros, 
assim como dos desembolsos, previstas na minuta contratual, poderão ser 
alteradas em função da data de sua assinatura.

§ 2º É facultado ao mutuário solicitar a conversão da taxa de juros do 
empréstimo, de variável para fixa e vice-versa, de parte ou da totalidade de 
seus saldos devedores, com pagamento de comissão ao BID, respeitados os 
prazos e montantes mínimos requeridos para as conversões estabelecidos no 
correspondente Contrato de Empréstimo. 

Art. 3º A autorização concedida por esta Resolução deve 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, 26 de fevereiro de 2010. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2010

Autoriza o Município de Fortaleza – CE a contratar ope-
ração de crédito externo, com garantia da União, com o Ban-
co Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até 
US$ 59,400,000.00 (cinquenta e nove milhões e quatrocentos 
mil dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Município de Fortaleza – CE autorizado a contratar operação 

de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 59,400,000.00 (cinquenta e nove 
milhões e quatrocentos 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 de Requalificação Urbana 
com Inclusão Social – Preurbis”. 

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

I – devedor: Município de Fortaleza – CE; 
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$ 59,400,000.00 (cinquenta e nove milhões 

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

da data de vigência do Contrato; 
VII – amortização do saldo devedor: parcelas semestrais e 

consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais, a serem 
pagas no dia 15 dos meses de fevereiro e agosto de cada ano, 
vencendo-se a primeira em 15 de fevereiro ou de agosto, con-
forme o caso, após transcorridos 5 (cinco) anos da data de assi-
natura do contrato, e a última em 15 de fevereiro ou de agosto, 
conforme o caso, antes de transcorridos 25 (vinte e cinco) anos 
da assinatura do contrato; 

VIII – juros aplicáveis: exigidos semestralmente nas mesmas 
datas do pagamento das amortizações e calculados sobre o saldo 
devedor periódico do empréstimo, a uma taxa anual para cada tri-
mestre composta pela taxa de juros Libor trimestral para dólares 
norte-americanos, acrescida de mais ou menos uma margem de 
custo relacionada aos empréstimos que financiam os emprésti-
mos 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; 

IX – opção de fixação de taxa de juros: respeitados os ter-
mos e condições do contrato de empréstimo e que cada conver-
são 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, o mutuário poderá solicitar ao credor: 

a) conversão para uma taxa de juros fixa, de parte ou da 
totalidade dos saldos devedores sujeitos à taxa de juros basea-
da na Libor; 
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b) uma nova conversão de parte ou totalidade dos saldos 
devedores do empréstimo calculados a uma taxa de juros fixa 
para a taxa de juros baseada na Libor; 

X – 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); 

XI – 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. 

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

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de Forta-
leza – CE 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 Fortaleza – CE: 

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. 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 direta-
mente das transferências federais ou das contas centralizadoras 
da arrecadação do Município; e 

II – comprove, previamente à celebração do contrato de 
contragarantia referido no inciso I deste parágrafo, a inclusão 
do “Programa de Requalificação Urbana com Inclusão Social – 
Preurbis” na Lei do Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013 
e na Lei Orçamentária de 2010; a regularização de pendências 
relativas a débitos em nome da Administração Direta do Muni-
cípio de Fortaleza com a União ou suas entidades controladas, 
em conformidade com o disposto no art. 10, § 5º, da Resolução 
nº 48, de 2007, do Senado Federal, e a regularidade da situação 
do Município junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), mediante renovação do respectivo Certificado. 
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Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta autorização é de 540 (qui-
nhentos e quarenta) dias, contado a partir de sua publicação. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 26 de fevereiro de 2010. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 3, DE 2010

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$ 485,000,000.00 (quatrocentos e oitenta e 
cinco milhões de 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$ 485,000,000.00 
(quatrocentos e oitenta e cinco milhões de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a 
financiar integralmente o “Programa de Desenvolvimento Econômico, Social e 
de Sustentabilidade Fiscal do Estado do Rio de Janeiro (Prodesf)”. 

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$ 485,000,000.00 (quatrocentos e oitenta 

e cinco milhões de dólares norte-americanos); 
V – modalidade: margem variável (variable spread loan); 
VI – prazo de desembolso: até 31 de dezembro de 2011; 
VII – amortização: 47 (quarenta e sete) parcelas semestrais, 

sucessivas e sempre que possível iguais, pagas nos dias 15 dos 
meses de abril e outubro de cada ano, vencendo a primeira em 
15 de abril de 2016 e a última em 15 de abril de 2039; cada uma 
das 46 (quarenta e seis) parcelas corresponderá a 2,13% (dois 
inteiros e treze centésimos por cento) do valor total do empréstimo 
e a última, a 2,02% (dois inteiros e dois centésimos por cento); 

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de 
pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa composta pela taxa de juros 
Libor semestral para dólar norte-americano, acrescidos de uma 
margem (spread) a ser determinada pelo Bird; 
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IX – juros de mora: 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao 
ano) acrescidos aos juros devidos e ainda não pagos, constituindo 
o mutuário em mora, vencidos 30 (trinta) dias após a data prevista 
para pagamento dos juros; 

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 pagamento do principal e dos encargos financeiros, bem 
como dos desembolsos previstos, poderão ser alteradas em função da data 
de assinatura do contrato de empréstimo. 

§ 2º É facultada a alteração da modalidade de margem variável para 
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 autorizada a co-
brança 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 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 condi-
cionado a que o Estado 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, 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, 3 de março de 2010. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2010

Suspende a execução do Ato nº 274, de 1997, do Conse-
lho de Administração do Superior Tribunal Militar.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É suspensa a execução do Ato nº 274, de 1997, do Conselho de 

Administração do Superior Tribunal Militar, declarado inconstitucional por de-
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cisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Originária nº 
499-5-DF.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 15 de março de 2010. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 5, DE 2010

Autoriza a contratação de operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de 
até ¥ 14.426.000.000,00 (quatorze bilhões e quatrocentos e 
vinte e seis milhões de ienes), entre a Companhia Catarinen-
se de Águas e Saneamento (CASAN) e o Japan International 
Cooperation Agency (JICA), destinada a financiar, parcial-
mente, o “Programa de Saneamento Ambiental do Estado 
de Santa Catarina”. 

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

externo, no valor de até ¥ 14.426.000.000,00 (quatorze bilhões e quatrocentos 
e vinte e seis milhões de ienes), a ser celebrada entre a Companhia Catari-
nense de Águas e Saneamento (Casan) e o Japan International Cooperation 
Agency (JICA). 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a 
financiar, parcialmente, o “Programa de Saneamento Ambiental do Estado de 
Santa Catarina”. 

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

I – devedor: Companhia Catarinense de Águas e Sanea-
mento (CASAN); 

II – credor: Japan International Cooperation Agency (Jica); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até ¥ 14.426.000.000,00 (quatorze bilhões e qua-

trocentos e vinte e seis milhões de ienes); 
V – modalidade: taxas de juros fixas; 
VI – amortização do saldo devedor: em 37 (trinta e sete) 

parcelas semestrais, na medida do possível iguais e consecuti-
vas, devidas após o período de carência; 

VII – juros aplicáveis: exigidos semestralmente a uma taxa 
fixa de até 0,01% a.a. (um centésimo por cento ao ano) para a 
parcela do principal equivalente a até ¥ 2.202.298.787,00 (dois 
bilhões, duzentos e dois milhões, duzentos e noventa e oito mil, 
setecentos e oitenta e sete ienes), e de até 1,2% a.a. (um intei-
ro e dois décimos por cento ao ano), para a parcela do principal 
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equivalente a até ¥ 12.223.701.213,00 (doze bilhões, duzentos e 
vinte e três milhões, setecentos e um mil, duzentos e treze ienes), 
incidentes sobre o saldo devedor do financiamento; 

VIII – juros de mora: até 2,0% a.a. (dois por cento ao ano) 
acima da taxa da operação; 

IX – comissão de compromisso: até 0,1% a.a. (um décimo 
por cento ao ano), semestralmente paga sobre os saldos não de-
sembolsados do empréstimo, em conformidade com as categorias 
previstas no anexo do contrato de empréstimo. 

Parágrafo único. As datas de pagamento do principal e dos encargos fi-
nanceiros, bem como dos desembolsos previstos, poderão 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 condi-
cionado a que: I – a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) 
celebre contrato com a União para concessão de contragarantias por meio da 
indicação de receitas próprias; II – o Estado de Santa Catarina, devidamente 
autorizado por esta Resolução, 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, nos termos do art. 167, § 4º, da Constituição Federal; 

III – previamente à assinatura do contrato, a Secretaria do Tesouro Na-
cional verificará e atestará a adimplência da Companhia Catarinense de Águas 
e Saneamento quanto aos pagamentos e prestações de contas de que trata 
o art. 10 da Resolução 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, 18 de março de 2010. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 6, DE 2010

Autoriza a União a realizar operação financeira de que 
trata o Contrato de Reestruturaçãode Dívida da República de 
Cabo Verde com o Tesouro Nacional, a ser celebrado com a 
República Federativa do Brasil, no valor equivalente a US$ 
3.895.163,33 (três milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, 
cento e sessenta e três dólares norte americanos e trinta e 
três centavos).

O Senado Federal resolve:
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Art. 1º É a União, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, 
autorizada a realizar operação financeira de que trata o Contrato de Reestru-
turação de Dívida a ser celebrado entre a República Federativa do Brasil e a 
República de Cabo Verde, no valor equivalente a US$ 3.895.163,33 (três mi-
lhões, oitocentos e noventa e cinco mil, cento e sessenta e três dólares norte-
americanos e trinta e três centavos).

Parágrafo único. O Contrato a que se refere o caput tem por objeto o re-
escalonamento de dívida da República de Cabo Verde com o Tesouro Nacio-
nal, oriunda de convênio de crédito firmado com recursos do extinto Fundo de 
Financiamento às Exportações (Finex) e reestruturada nos termos autorizados 
pela Resolução nº 17, de 23 de março de 2000, do Senado Federal.

Art. 2º A operação financeira de que trata o art. 1º desta Resolução tem 
as seguintes características básicas:

I – contratantes: República Federativa do Brasil e República 
de Cabo Verde;

II – interveniente: Banco do Brasil S/A;
III – dívida afetada: 100% (cem por cento) dos valores de 

principal e juros devidos até 31 de dezembro de 2008, no mon-
tante de US$ 3.895.163,33 (três milhões, oitocentos e noventa 
e cinco mil, cento e sessenta e três dólares norte-americanos e 
trinta e três centavos), sendo US$ 2.435.797,50 (dois milhões, 
quatrocentos e trinta e cinco mil, setecentos e noventa e sete dó-
lares norte-americanos e cinquenta centavos) de principal, US$ 
261.403,43 (duzentos e sessenta e um mil, quatrocentos e três 
dólares norte-americanos e quarenta e três centavos) de juros 
operacionais e US$1.197.962,40 (um milhão, cento e noventa e 
sete mil, novecentos e sessenta e dois dólares norte-americanos 
e quarenta centavos) de juros de mora;

IV – valor da remissão: a República Federativa do Brasil 
concorda em perdoar o valor total de US$1.197.962,40 (um mi-
lhão, cento e noventa e sete mil, novecentos e sessenta e dois 
dólares norte-americanos e quarenta centavos), referente aos 
juros de mora em 31 de dezembro de 2008, sob a condição de 
que a República de Cabo Verde efetue, nas datas devidas, todos 
os pagamentos previstos no contrato de reestruturação de que 
trata esta Resolução;

V – valor a ser pago: US$ 2.697.200,93 (dois milhões, seis-
centos e noventa e sete mil e duzentos dólares norte-americanos 
e noventa e três centavos),em parcelas semestrais;

VI – termos de pagamento: 10 (dez) parcelas semestrais, 
sendo a primeira em até 6 (seis) meses após a aprovação do 
Contrato pelo Senado Federal;
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VII – taxa de juros: 1% a.a. (um por cento ao ano) acima 
da Libor;

VIII – taxa de juros de mora: a taxa definida no inciso VII  
acrescida de um ponto percentual.

Art. 3º O prazo para o exercício desta autorização é de 540 (quinhentos 
e quarenta) dias, a contar de sua publicação.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 7 de abril de 2010. – Senador Marconi Perillo, Primeiro 

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

RESOLUÇÃO Nº 7, DE 2010

Autoriza a União a contratar operação financeira com 
a República do Suriname,no valor de US$ 118.020.795,04 
(cento e dezoito milhões, vinte mil, setecentos e noventa e 
cinco dólares norte-americanos e quatro centavos), para re-
escalonamento de dívida da República do Suriname com o 
Tesouro Nacional.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a República Federativa do Brasil, nos termos do art. 52, inciso 

V, da Constituição Federal, autorizada a celebrar contrato de reestruturação 
de seus créditos junto à República do Suriname, no montante equivalente a 
US$ 118.020.795,04 (cento e dezoito milhões, vinte mil, setecentos e noventa 
e cinco dólares norte-americanos e quatro centavos).

§ 1º A operação financeira externa definida no caput dar-se-á nos termos 
de contratos de reestruturação de dívida referente a financiamentos não pagos 
do Fundo de Financiamento às Exportações (Finex),administrado pelo Banco 
do Brasil S.A., e de subrogações decorrentes de indenizações do Seguro de 
Crédito à Exportação (SCE), administrado pelo IRB Brasil Resseguros S.A.

§ 2º É facultado à União firmar contrato com a República do Suriname 
para o recebimento total antecipado da dívida de que trata esta Resolução, 
concedendo perdão adicional de dívida, variável em função da data de sua 
quitação total:

I – se até 31 de agosto de 2009, perdão adicional de até US$ 
10.000.000,00 (dez milhões de dólares norte-americanos);

II – se até 31 de outubro de 2009, perdão adicional de até 
US$ 8.000.000,00 (oito milhões de dólares norte-americanos);

III – se até 31 de dezembro de 2009, perdão adicional de 
até US$ 6.000.000,00 (seis milhões de dólares norte-america-
nos); e

IV – se até 28 de fevereiro de 2010, perdão adicional de até 
US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares norte-americanos).
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Art. 2º A operação de reestruturação da dívida da República do Suriname 
observará as seguintes condições financeiras:

I – valor reescalonado: US$ 118.020.795,04 (cento e dezoito 
milhões, vinte mil, setecentos e noventa e cinco dólares norte-
americanos e quatro centavos);

II – dívida afetada: 100% (cem por cento) das parcelas de 
principal e juros, incluindo juros sobre atrasados, vencidas até 28 
de fevereiro de 2009, inclusive, e não pagas, e vincendas até 31 
de agosto de 2010;

III – termos de pagamento:
a) pagamento antecipado: US$ 26.000.000,00 (vinte e seis 

milhões de dólares norte-americanos);
b) perdão: US$ 35.712.077,79 (trinta e cinco milhões, se-

tecentos e doze mil e setenta e sete dólares norte-americanos e 
setenta e nove centavos), referentes aos juros de mora devidos 
até 28 de fevereiro de 2009, desde que cumprido integralmen-
te o cronograma de pagamentos ajustado com a República do 
Suriname;

c) amortização: o valor remanescente de US$ 56.308.717,25 
(cinquenta e seis milhões, trezentos e oito mil, setecentos e de-
zessete dólares norte-americanos e vinte e cinco centavos) de-
verá ser pago em 11 (onze) parcelas semestrais, já descontado 
o valor a ser perdoado, sendo a primeira parcela em até 6(seis) 
meses após a aprovação do Senado Federal brasileiro;

d) juros: capitalizados semestralmente, a partir de 1º de mar-
ço de 2009, e pagos em 31 de maio e 30 de novembro de cada 
ano, após aprovação do Senado Federal brasileiro;

e) taxa de juros: Libor semestral acrescida de spread de 1% 
a.a. (um por cento ao ano);

f) juros de mora: capitalizados semestralmente, calculados à 
taxa de 1% a.a. (um por cento ao ano), acrescida à taxa de juros 
incidente sobre os pagamentos de principal e juros que venham 
a ser efetuados em atraso.

Parágrafo único. As datas de pagamento do principal e dos 
encargos financeiros poderão ser alteradas em função da data 
de eficácia plena do contrato.

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

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 7 de abril de 2010. – Senador Marconi Perillo, Primeiro 

Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência.
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RESOLUÇÃO Nº 8, DE 2010

Altera a Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, 
e dá outras providências.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 44 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 44. As resoluções do Senado Federal que autorizarem 
as operações de crédito objeto desta Resolução, bem como a ve-
rificação dos limites e condições previstos no art. 32 da Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000, incluirão, ao menos, as 
seguintes informações:

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

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 7 de abril de 2010. – Senador José Sarney, Presidente 

do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 9, DE 2010

Revoga o art. 2º da Resolução do Senado nº 47, de 21 de 
dezembro de 2007, e os §§ 7º e 8º do art. 2º da Resolução do 
Senado nº 98, de 11 de dezembro de 1998, que dispõem sobre 
a assunção de pagamento de débito do Estado do Paraná, por 
parte da União, mediante retenção do Fundo de Participação 
dos Estados e do Distrito Federal (FPE). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º Revogam-se o art. 2º da Resolução do Senado nº 47, de 21 de 

dezembro de 2007, e os §§ 7º e 8º do art. 2º da Resolução do Senado nº 98, 
de 11 de dezembro de 1998, acrescidos pelo art. 1º da Resolução do Senado 
nº 47, de 21 de dezembro de 2007. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 29 de abril de 2010. – Senador José Sarney, Presiden-

te do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 10, DE 2010

Altera dispositivos da Resolução nº 43, de 2001, do Se-
nado Federal, no intuito de aprimorar procedimentos da ins-
trução de operações de crédito. 

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

passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 4º  ...............................................................................
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§ 4º A análise das propostas de operações de crédito será 
realizada tomando-se por base a receita corrente líquida divul-
gada conforme a periodicidade definida na Lei Complementar n° 
101, de 4 de maio de 2000.” (NR) 

Art. 2º O parágrafo único do art. 16 da Resolução nº 43, de 2001, do Se-
nado Federal, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 16.  ..............................................................................
Parágrafo único. Para efeito da análise de que trata o caput 

deste artigo, a verificação da adimplência será efetuada pelo nú-
mero de registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 
que represente a pessoa jurídica do mutuário ou tomador da ope-
ração de crédito.” (NR) 

Art. 3º O art. 21 da Resolução n° 43, de 2001, do Senado Federal, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 21. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios en-
caminharão ao Ministério da Fazenda os pedidos de verificação 
de limites e condições para a realização das operações de crédito 
de que trata esta Resolução, com a proposta do financiamento 
ou empréstimo e instruídos com: 

............................................................................................
III – declaração do Chefe do Poder Executivo atestando 

a inclusão no orçamento vigente dos recursos provenientes da 
operação pleiteada, exceto no caso de operações por antecipa-
ção de receita orçamentária, ou, no caso em que o primeiro de-
sembolso não se realize no ano da análise, informações sobre o 
trâmite para inclusão no orçamento do exercício subsequente, e 
desde que a autorização legislativa de que trata o inciso II tenha 
sido efetivada por meio de lei específica; 

............................................................................................
XI – Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária 

(RREO), assinados pelo Chefe do Poder Executivo e pelo Secre-
tário de Governo responsável pela administração financeira, para 
fins de cálculo dos limites de que trata esta Resolução; 

............................................................................................
XIV – Quadro demonstrativo da Receita e Despesa, segun-

do as Categorias Econômicas, integrante daleide orçamento do 
exercício em curso, conforme inciso II do § 1º do art. 2º da Lei nº 
4.320, de 17 de março de 1964, para fins de apuração do limite 
de que trata o art. 6º; 

XV – cronograma estimativo de liberações das operações 
de crédito contratadas e a contratar; 
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XVI – cronograma estimativo de desembolso e reembolso 
da operação a ser contratada. 

............................................................................................
§ 5º As certidões exigidas no inciso VIII devem referir-se 

ao número de registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ) que represente a pessoa jurídica do mutuário ou tomador 
da operação de crédito. 

§ 6º As operações equiparadas a operações de crédito nos 
termos do art. 29, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 2000, 
realizadas mediante reconhecimento ou confissão de dívidas pe-
rante instituição não financeira, bem como a assunção de obriga-
ções decorrentes de sucessão de entidade extinta ou liquidada, 
com instituição financeira ou não financeira, desde que tenham 
sido autorizadas por lei específica, não se sujeitam ao processo 
de verificação de limites e condições de que trata esta Resolu-
ção.” (NR) 

Art. 4º O art. 29 da Resolução n° 43, de 2001, do Senado Federal, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 29  ...............................................................................
II – informações que permitam avaliar o custo financeiro da 

operação de crédito; e 
............................................................................................
§ 1º O parecer a que se refere o caput 
incluirá, obrigatoriamente, manifestação favorável ou contrária 

em relação ao cumprimento dos limites e condições de que trata 
o art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000, e as Resoluções 
do Senado Federal. 

............................................................................................
§ 3º Os pareceres técnicos e jurídicos apresentados pelo ente 

nos termos do inciso I do art. 21 serão encaminhados ao Senado 
Federal anexados ao parecer técnico definido no caput.” (NR) 

Art. 5º O art. 32 da Resolução n° 43, de 2001, do Senado Federal, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 32.  ..............................................................................
§ 1º Os requisitos de que tratam o art. 16 e o inciso VIII do 

art. 21 serão comprovados à instituição financeira ou ao contra-
tante, conforme o caso, por ocasião da assinatura do contrato. 

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ficam 
obrigados a promover, junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Ju-
rídica do Ministério da Fazenda, até o dia 30 de junho de 2011, a 
vinculação de todos os CNPJs de suas unidades administrativas 
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ou órgãos que não possuem personalidade jurídica própria ao 
CNPJ principal da entidade tomadora da operação de crédito. § 
3º Durante a vigência do prazo estabelecido no § 2º, a compro-
vação a que se referem o § 1º deste artigo, o parágrafo único do 
art. 16 e o § 5º do art. 21 será realizada pelo CNPJ principal da 
entidade tomadora da operação de crédito.” (NR) 

Art. 6º Revogam-se os incisos I e II do parágrafo único do art. 16 e os 
incisos I e II do § 5° do art. 21 da Resolução n° 43, de 2001, do Senado Fe-
deral. 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Se-
nado Federal, 29 de abril de 2010. – Senador José Sarney, Presidente do 
Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 11, DE 2010

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da República Federativa 
do Brasil, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), no valor total de US$ 19.759.050,00 (dezenove milhões, 
setecentos e cinquenta e nove mil e cinquenta dólares norte-
americanos), de principal, destinado ao financiamento parcial 
do “Programa de Modernização da Gestão Fazendária do Es-
tado do Rio de Janeiro (PROFAZ)”. 

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 Interamericano de De-
senvolvimento (BID), no valor de US$ 19.759.050,00 (dezenove milhões, se-
tecentos e cinquenta e nove mil e cinquenta dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a 
financiar parcialmente o “Programa de Modernização da Gestão Fazendária 
do Estado do Rio de Janeiro (Profaz)” e estão relacionados com a Linha de 
Crédito Adicional do BID vinculada ao “Programa de Apoio à Gestão e Inte-
gração dos Fiscos no Brasil (PROFISCO)”. 

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

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

(BID); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – modalidade: empréstimo do mecanismo uni-monetário 

com taxa de juros baseada na Libor; 
V – valor: US$ 19.759.050,00 (dezenove milhões, setecentos 

e cinquenta e nove mil e cinquenta dólares norte-americanos); 
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VI – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos, contado a partir 
da data de vigência do contrato; 

VII – amortização do saldo devedor: parcelas semestrais 
e consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais, a se-
rem pagas no dia 15 dos meses de abril e outubro de cada ano, 
vencendo-se a primeira após transcorridos 5 (cinco) anos da as-
sinatura do contrato, e a última antes de transcorridos 20 (vinte) 
anos da assinatura do contrato; 

VIII – juros aplicáveis: exigidos semestralmente nas mes-
mas 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, acrescida de mais ou menos uma mar-
gem de custo relacionada aos empréstimos do BID que financiam 
os empréstimos do mecanismo unimonetário com taxa de juros 
baseada na 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; 

IX – opção de conversão de taxa de juros: respeitados os 
termos e condições estabelecidos no contrato de empréstimo 
para as conversões, o mutuário poderá, com o consentimento 
expresso do garantidor, solicitar ao credor: 

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

b) 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; 

X – 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% (setenta e cinco 
centésimos por cento) ao ano; 

XI – 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 As datas de pagamento 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 Para o exercício das opções referidas no inciso IX, é 
autorizada a cobrança dos custos incorridos pelo BID para a sua 
realização. 

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. O exercício da autorização prevista no caput é condicio-
nado a que o Estado do Rio de Janeiro: 

I – celebre contrato com a União para a concessão de con-
tragarantias, sob a forma de vinculação das receitas a que se re-
ferem os arts. 155, 157 e 159, na forma do § 4º do art. 167, 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 Estado; 

II – comprove, junto ao Ministério da Fazenda, e previa-
mente à celebração do contrato de contragarantia referido no 
inciso I deste parágrafo, o cumprimento da entrada em vigor do 
Regulamento Operacional do Programa e a adimplência quanto 
aos pagamentos e prestações de contas de que trata o art. 10 da 
Resolução 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, 29 de abril de 2010. – Senador José Sarney, Presiden-

te do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 12, DE 2010

Autoriza o Estado de Pernambuco a contratar operação 
de crédito externo com o Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID), com garantia da União, no valor de até US$ 
15.000.000,00 (quinze milhões de dólares norte-americanos), 
de principal, destinado ao financiamento parcial do “Programa 
de Apoio à Modernização e à Transparência da Gestão Fiscal 
do Estado de Pernambuco (PROFISCO-PE)”. 

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

crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com 
garantia da União, no valor de até US$ 15.000.000,00 (quinze milhões de dó-
lares norte-americanos), de principal. 
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Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida 
no caput destinam-se ao financiamento parcial do “Programa de Apoio à Mo-
dernização e à Transparência da Gestão Fiscal do Estado de Pernambuco 
(Profisco-PE)”. 

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

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

(BID); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 15.000.000,00 (quinze milhões de dóla-

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

partir da vigência do contrato; 
VI – modalidade: empréstimo 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, pagas nos dias 15 dos 
meses de abril e outubro de cada ano, vencendo-se a primeira 
parcela na próxima data de pagamento, contados 4 (quatro) anos 
da data de assinatura 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 cen-
tésimos por cento), calculados sobre o saldo não desembolsado 
do empréstimo, exigida juntamente com os juros, entrando em 
vigor 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, a ser es-
tabelecida periodicamente pelo BID; 

X – despesas com inspeção e supervisão geral: até 1% (um 
por cento) do valor do financiamento, dividido pelo número de se-
mestres compreendido no prazo original de desembolsos, ainda 
não cobradas, mas que, mediante notificação ao mutuário, poderão 
ser restabelecidas pelo credor durante o período de desembolsos, 
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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 Pernambu-
co 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 Pernambuco: 

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; 

II – regularize as pendências de débitos em nome do Go-
verno do Estado de Pernambuco com a Administração Pública 
Federal e suas entidades controladas; e 

III – atenda às 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, 29 de abril de 2010. – Senador José Sarney, Presiden-

te do Senado Federal. 
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RESOLUÇÃO Nº 13, DE 2010

Autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até 
US$ 137.000.000,00 (cento e trinta e sete 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$ 137.000.000,00 (cento e trinta e sete 
milhões de dólares norte-americanos). 

§ 1º Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao financia-
mento do “Programa de Parceria para o Desenvolvimento de Minas Gerais 
III”, que tem por objetivo o apoio ao Estado nos setores de infraestrutura de 
transportes e logística. 

§ 2º Previamente à assinatura do contrato, a Secretaria do Tesouro Na-
cional verificará e atestará a adimplência do Estado de Minas Gerais quanto 
aos pagamentos e prestações de contas de que trata o art. 10 da Resolução 
nº 48, de 2007. 

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$ 137.000.000,00 (cento e trinta e sete 

milhões de dólares norte-americanos); 
V – prazo de desembolso: 1 (um) ano, 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 fevereiro e agosto de cada ano, vencendo-se a primeira 
após transcorrido 1 (um) ano, 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 de 
pagamento das amortizações 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-
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seada na Libor, mais o valor líquido de qualquer custo ou lucro 
gerado por operações para mitigar as flutuações da Libor, mais 
a margem para empréstimo 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 em-
préstimo, exigida juntamente com os juros, entrando em vigor 60 
(sessenta) dias após a assinatura do contrato; 

X – despesas com inspeção e supervisão gerais: sobre o 
valor total do empréstimo, pagas de acordo com requerimento 
do BID, sendo que 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 ori-
ginal de desembolsos. 

§ 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 É facultado ao mutuário, com consentimento por escrito 
do fiador, exercer a opção de conversão da taxa de juros aplicável 
ao montante total ou parcial do empréstimo, de flutuante, baseada 
na Libor, para fixa, e vice-versa, em montantes mínimos e prazos 
definidos no contrato de empréstimo. 

§ 3º Para o exercício das opções referidas no § 2º, é auto-
rizado o pagamento dos custos incorridos pelo BID na sua rea-
lização. 

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 o 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, dire-
tamente das contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou das trans-
ferências 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, 29 de abril de 2010. – Senador José Sarney, Presiden-

te do Senado Federal. 



22 RESOLUÇÕES – 2010

RESOLUÇÃO Nº 14, DE 2010

Institui no Senado Federal a Comenda de Direitos Hu-
manos Dom Hélder Câmara e dá outras providências.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É instituída a Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câma-

ra, destinada a agraciar personalidades que tenham oferecido contribuição 
relevante à defesa dos direitos humanos no Brasil.

Art. 2º A Comenda será conferida a 5 (cinco) personalidades, anualmente, 
durante sessão do Senado Federal especialmente convocada para esse fim, 
a realizar-se no mês de dezembro.

Art. 3º A indicação de candidato, acompanhada do respectivo curriculum 
vitae e justificativa, deverá ser encaminhada à Mesa até o dia 1º de agosto.

Parágrafo único. Poderão indicar candidatos à Comenda:

I – entidades governamentais e não governamentais de âm-
bito nacional que desenvolvam atividades relacionadas à defesa 
e promoção dos direitos humanos;

II – Senadores;
III – Deputados Federais.

Art. 4º Para proceder à apreciação das indicações e à escolha dos agra-
ciados, será constituído o Conselho da Comenda de Direitos Humanos Dom 
Hélder Câmara, composto por um representante de cada um dos partidos po-
líticos com assento no Senado Federal.

§ 1º O Conselho a que se refere o caput será renovado a cada ano, per-
mitida a recondução de seus membros.

§ 2º O Conselho escolherá, anualmente, entre os seus integrantes, seu 
Presidente.

Art. 5º Os nomes dos agraciados deverão ser encaminhados à Mesa do 
Senado Federal até o dia 5 de novembro e serão publicamente divulgados.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de maio de 2010. – Senador Marconi Perillo, Pri-

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

RESOLUÇÃO Nº 15, DE 2010

Autoriza a República Federativa do Brasil a contra-
tar operação de crédito externo, no valor total de até 
US$1.300.000.000,00 (um bilhão e trezentos milhões de dó-
lares norte-americanos), com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (Bird).

O Senado Federal resolve:
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Art. 1º É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar opera-
ção de crédito externo, no valor total de até US$ 1.300.000.000,00 (um bilhão 
e trezentos milhões de dólares norte-americanos), com o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito constituem o 
“Primeiro Empréstimo Programático (DPL) para Políticas de Desenvolvimen-
to da Gestão Ambiental Sustentável” e têm como objetivo atualizar e ampliar 
políticas de sustentabilidade ambiental no Brasil.

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

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

senvolvimento (Bird);
III – valor total: até US$ 1.300.000.000,00 (um bilhão e tre-

zentos milhões de dólares norte-americanos), na modalidade 
margem variável;

IV – prazo de desembolso: até 31 de dezembro de 2010;
V – amortização do saldo devedor: cada desembolso de-

verá ser pago em 49 (quarenta e nove) parcelas semestrais e 
consecutivas, no dia 15 de fevereiro e de agosto de cada ano, 
vencendo-se a primeira em15 de fevereiro de 2015 e a última em 
15 de fevereiro de 2039, sendo que o valor de cada parcela será 
equivalente a 1/49 de cada desembolso, exceto a última, que será 
equivalente ao valor remanescente;

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

VII – juros de mora: 0,50% a.a. (cinquenta centésimos por 
cento ao ano), acrescidos aos juros devidos e ainda não pagos 
até 30 (trinta) dias após a 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.

§ 1º 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.

§ 2º É facultado ao mutuário solicitar a alteração da moda-
lidade do empréstimo de margem variável para contratação em 
margem fixa, sendo-lhe permitido, e desde já autorizado por esta 
Resolução, converter a taxa de juros aplicável ao montante par-
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cial ou total do empréstimo, de flutuante para fixa ou vice-versa, 
bem como alterar a moeda de referência da operação de crédito, 
tanto para o montante já desembolsado, quanto para o montante 
a desembolsar.

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, 26 de maio de 2010. – Senador Marconi Perillo, Pri-

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

RESOLUÇÃO Nº 16, DE 2010

Autoriza a República Federativa do Brasil a conceder 
garantia ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), para contratar operação de crédito exter-
no com o Nordic Investment Bank (NIB), no valor total de até 
US$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares norte-ame-
ricanos), cujos recursos destinam-se ao cofinanciamento do 
“Programa Multissetorial NIB III – Linha de Crédito – Países 
Nórdicos”.

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

rantia à operação de crédito externo a ser contratada pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor total de até US$ 
60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares norte-americanos), com o Nordic 
Investment Bank (NIB).

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam-se ao cofinanciamento do “Programa Multisseto-
rial NIB.

III – Linha de Crédito – Países Nórdicos”.

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

I − credor: Nordic Investment Bank (NIB);
II – valor do empréstimo: até US$ 60.000.000,00 (sessenta 

milhões de dólares norte-americanos);
III − prazo de desembolso: em até 2 (dois) anos, contado da 

data de assinatura do contrato, em 1 (uma) ou mais tranches não 
inferiores a US$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares norte-
americanos);

IV – amortização: em 15 (quinze) parcelas semestrais, su-
cessivas e substancialmente iguais, iniciando-se na data que cair 
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em 3 (três) anos mais 60 (sessenta) dias corridos após a data de 
assinatura do contrato de empréstimo e encerrando-se 10 (dez) 
anos mais 60 (sessenta) dias corridos após a data de assinatura 
do contrato de empréstimo;

V – juros: compostos pela Libor semestral, acrescidos de 
uma margem de 1,5% a.a. (um inteiro e cinco décimos por cento 
ao ano), exigidos semestralmente nas mesmas datas de paga-
mento do principal, sendo que a taxa de juros variável poderá, 
a pedido do mutuário, com antecedência de 30 (trinta) dias da 
data de pagamento, ser substituída por uma taxa fixa a partir do 
pagamento seguinte;

VI – juros de mora: taxa de 1% a.a. (um por cento ao ano), 
em adição ao que for maior entre a taxa de juros aplicável para o 
montante, caso este não tivesse vencido, e o custo de captação do 
NIB para a parcela vencida somado à última margem aplicada;

VII – comissão de compromisso: até 0,50% a.a. (cinquenta 
centésimos por cento ao ano), calculada sobre o saldo não desem-
bolsado do empréstimo, exigida juntamente com os juros, entrando 
em vigor 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato;

VIII – front-end-fee: 0,20% (vinte centésimos por cento) flat 
deduzida do montante de cada tranche desembolsada.

Art. 3º A autorização prevista no art. 1º é condicionada a que, previamen-
te à assinatura dos instrumentos contratuais, seja verificado pelo Ministério 
da Fazenda o cumprimento das condições prévias à realização do primeiro 
desembolso, constantes da minuta do contrato de empréstimo.

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de maio de 2010. – Senador Marconi Perillo, Pri-

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

RESOLUÇÃO Nº 17, DE 2010

Autoriza o Município de Passo Fundo – RS a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de 
até US$9.800.000,00 (nove milhões e oitocentos mil dólares 
norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Município de Passo Fundo – RS autorizado a contratar ope-

ração de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 9.800.000,00 (nove milhões e 
oitocentos mil dólares norte-americanos). 
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§ 1º Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao financia-
mento parcial do “Programa de Desenvolvimento Integrado do Município de 
Passo Fundo (Prodin)”. 

§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda veri-
ficará e atestará a adimplência do Município de Passo Fundo – RS quanto aos 
pagamentos e às prestações de contas de que trata o art. 10 da Resolução nº 
48, de 2007, do Senado Federal. 

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

I – devedor: Município de Passo Fundo – RS; 
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 9.800.000,00 (nove milhões e oitocentos 

mil 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 para uma taxa de juros fixa, de parte ou 
totalidade dos saldos devedores sujeitos à taxa de juros basea-
da na Libor, e vice-versa, bem como da moeda de referência do 
empréstimo ou de seus desembolsos; 

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 da modalidade Libor, mais o valor líquido de qualquer 
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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 à 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 
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 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; 

XIII – despesas com inspeção e supervisão gerais: por de-
cisão de política atual, o BID não cobrará montante para atender 
despesas com inspeção e supervisão geral, sendo que, por revi-
são 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. 

§ 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 empréstimo. 

§ 2º Para o exercício das opções referidas no inciso VII do caput, é auto-
rizada a cobrança dos custos incorridos pelo BID na sua realização. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de Passo Fundo 
– 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 Passo Fundo – RS 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, 2 de junho de 2010. – Senador José Sarney, Presiden-

te do Senado Federal. 
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RESOLUÇÃO Nº 18, DE 2010

Autoriza a contratação de operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de 
até US$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de dólares norte-
americanos), entre a Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sabesp) e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), destinada a financiar, parcialmente, 
o “Programa de Despoluição do Rio Tietê – Etapa III.” 

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

externo, no valor de até US$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de dólares 
norte-americanos), a ser celebrada entre a Companhia de Saneamento Bási-
co do Estado de São Paulo (SABESP) e o Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID). 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a fi-
nanciar, parcialmente, o “Programa de Despoluição do Rio Tietê – Etapa III”. 

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 Interamericano de Desenvolvimento 
(BID); 

III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de 

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

capital ordinário do BID, com taxa de juros baseada na Libor; 
VI – prazo de desembolso: até 6 (seis) anos, contado a partir 

da vigência do contrato; 
VII – amortização do saldo devedor: em parcelas semes-

trais e consecutivas, na medida do possível de valores iguais, 
vencendo-se a primeira parcela contados 6 (seis) anos e 6 (seis) 
meses da data de assinatura do contrato e a última 25 (vinte e 
cinco) anos após a assinatura do contrato; 

VIII – juros aplicáveis: 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 trimestral para dólar norte-americano, mais ou menos uma 
margem de custo relacionada aos empréstimos que financiam 
os empréstimos do mecanismo unimonetário baseado na Libor, 
mais o valor líquido de qualquer custo ou lucro gerado por ope-
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rações para mitigar as flutuações da Libor, mais a margem para 
empréstimos de capital ordinário; 

IX – comissão de crédito: a ser estabelecida periodicamente 
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; 

X – despesas com inspeção e supervisão gerais: por decisão 
de política atual, o BID não cobrará montante para atender des-
pesas com inspeção e supervisão geral, sendo que, 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; 

XI – opções de conversão: é facultado ao mutuário, com con-
sentimento por escrito do fiador, exercer a opção de conversão da 
taxa de juros aplicável ao montante total ou parcial do empréstimo, 
de flutuante, baseada na Libor, para fixa, e vice-versa, em mon-
tantes mínimos e prazos definidos no contrato de empréstimo. 

§ 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 Para o exercício das opções referidas no § 1º, é auto-
rizada a cobrança dos custos incorridos pelo BID na sua reali-
zação. 

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 e vinculação de suas 
receitas próprias; 

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 Federal, e 
outras garantias em Direito admitidas, podendo o Governo Federal 
requerer as transferências de recursos necessários para cobertura 
dos compromissos honrados diretamente das contas centraliza-
doras da arrecadação do Estado ou das transferências federais, 
nos termos do art. 167, § 4º, da Constituição Federal; 
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III – previamente à assinatura do contrato, o Ministério da 
Fazenda verifique e ateste a adimplência da Companhia de Sane-
amento Básico do Estado de São Paulo quanto aos pagamentos 
e prestações de contas de que trata o 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 da vigência desta Resolução. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 2 de junho de 2010. – Senador José Sarney, Presiden-

te do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 19, DE 2010

Autoriza o Estado do Maranhão a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, com o Banco In-
teramericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 
13.200.000,00 (treze milhões e duzentos mil dólares norte-
americanos), de principal, destinada a financiar o “Projeto 
de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão 
(PROFISCO-MA)”. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Estado do Maranhão 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$ 13.200.000,00 (treze milhões e duzentos 
mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a 
financiar o “Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Mara-
nhão (Profisco-MA)”. 

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

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

III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 13.200.000,00 (treze milhões e duzentos 

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

com taxa de juros baseada na Libor; VI – prazo de desembolso: 
4 (quatro) anos, contado da vigência do contrato; 

VII – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, e 
sempre que possível iguais, pagas no dia 15 dos meses de março 
e setembro de cada ano, vencendo-se a primeira 4 (quatro) anos 
e 6 (seis) meses após a assinatura do contrato e a última até 20 
(vinte) anos após essa data; 
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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 trimes-
tral para dólar norte-americano, mais ou menos uma margem de 
custo relacionada aos empréstimos que financiam os emprésti-
mos do mecanismo unimonetário baseado na 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; 

IX – comissão de crédito: a ser estabelecida periodicamente 
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; 

X – despesas com inspeção e supervisão geral: por deci-
são de política atual, o BID não cobrará montante para atender 
despesas com inspeção e supervisão geral, sendo que, conforme 
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; 

XI – opções de conversão: é facultado ao mutuário, com con-
sentimento por escrito do fiador, exercer a opção de conversão da 
taxa de juros aplicável ao montante total ou parcial do empréstimo, 
de flutuante, baseada na Libor, para fixa, e vice-versa, em mon-
tantes mínimos e prazos definidos no contrato de empréstimo. 

§ 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 Para o exercício das opções referidas no § 1º, é auto-
rizada a cobrança dos encargos incorridos pelo BID na sua re-
alização. 

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

§ 1º O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que 
o Estado do Maranhão 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 
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necessários para cobertura dos compromissos honrados diretamente das contas 
centralizadoras da arrecadação do Estado ou das transferências federais. 

§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda verifi-
cará e atestará a adimplência do Estado do Maranhão e de todos os órgãos e 
entidades integrantes do Estado quanto aos pagamentos e prestações de con-
tas de que trata o 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 da vigência desta Resolução. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 2 de junho de 2010. – Senador José Sarney, residente 

do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2010

Autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, com o Banco In-
ternacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no 
valor total de até US$ 461.000.000,00 (quatrocentos e sessenta 
e um 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 Internacional para Re-
construção e Desenvolvimento (Bird), no valor total de até US$ 461.000.000,00 
(quatrocentos e sessenta e um milhões de dólares norte-americanos). 

§ 1º Os recursos advindos da operação de crédito externo referida no 
caput destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Parceria para o 
Desenvolvimento de Minas Gerais II – Financiamento Adicional. 

§ 2º O montante do empréstimo a ser contratado, nos termos desta Re-
solução, será inferior ao montante previsto no caput, se, na data de sua con-
tratação, considerada a taxa cambial para sua conversão em real, implicar 
recursos financeiros superiores a R$ 1.078.000.000,00 (um bilhão e setenta 
e oito milhões de reais). 

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

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

senvolvimento (Bird); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 461.000.000,00 (quatrocentos e sessenta 

e um milhões de dólares norte-americanos); 
V – modalidade: empréstimo com margem fixa (fixed spre-

ad loan); 
VI – prazo de desembolso: até 31 de março de 2012; 
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VII – amortização: em 47 (quarenta e sete) parcelas semes-
trais, sucessivas e preferencialmente iguais, pagas no dia 15 dos 
meses de março e setembro de cada ano, vencendo-se a primei-
ra em 15 de setembro de 2016 e a última em 15 de setembro de 
2039, sendo que cada uma das 46 (quarenta e seis) primeiras 
prestações corresponderá a 2,13% (dois inteiros e treze centésimos 
por cento) do valor total do empréstimo e a última corresponderá 
a 2,02% (dois inteiros e dois centésimos por cento); 

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 pela Libor 
semestral para dólar norte-americano, acrescida de uma mar-
gem (spread) a ser determinada pelo Bird 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 até 30 (trin-
ta) dias após a data prevista para o pagamento dos juros; 

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

XI – opções de conversão: o devedor poderá, com o con-
sentimento por escrito do fiador, solicitar ao Bird converter a taxa 
de juros aplicável de flutuante para fixa; alterar a moeda de refe-
rência da operação de crédito para o montante já desembolsa-
do; alterar a moeda de referência da operação de crédito para o 
montante a desembolsar. 

§ 1º As datas de pagamento do principal, dos encargos fi-
nanceiros e dos desembolsos previstos poderão ser alteradas em 
função da data de assinatura do contrato de empréstimo. 

§ 2º Para o exercício das opções referidas no inciso XI deste 
artigo, é autorizada a cobrança dos custos incorridos pelo Bird 
na sua realização, bem como de uma Comissão de Transação 
(transaction fee). 

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

§ 1º A autorização prevista no caput é condicionada a que o Estado de 
Minas Gerais celebre contrato com a União para a concessão de contraga-
rantias, sob a forma de vinculação das receitas previstas nos arts. 155, 157 
e 159, 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 
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contas centralizadoras da arrecadação do Estado de Minas Gerais ou das 
transferências federais. 

§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda veri-
ficará e atestará a adimplência do Estado de Minas Gerais quanto aos paga-
mentos e prestações de contas de que trata o 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 da vigência desta Resolução. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 17 de junho de 2010. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 21, DE 2010

Autoriza o Estado do Espírito Santo a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 
21.992.000,00 (vinte e um milhões, novecentos e noventa e 
dois 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 Interamericano de De-
senvolvimento (BID), no valor de até US$ 21.992.000,00 (vinte e um milhões, 
novecentos e noventa e dois mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a 
financiar parcialmente o “Plano de Desenvolvimento da Administração Fazen-
dária (Profaz-ES)”. 

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 Interamericano de Desenvolvimento 

(BID); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 21.992.000,00 (vinte e um milhões, no-

vecentos e noventa e dois mil dólares norte-americanos); 
V – modalidade: empréstimo do mecanismo unimonetário 

do capital ordinário do BID, com taxa de juros baseada na Libor, 
tendo o dólar norte-americano como moeda de desembolso; 

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

VII – amortização: parcelas semestrais, sucessivas e sem-
pre que possível iguais, pagas no dia 15 dos meses de abril e 
outubro de cada ano, vencendo a primeira após transcorridos 5 
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(cinco) anos e a última antes de transcorridos 20 (vinte) anos, 
ambos contados da data de 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 trimestral 
para dólar norte-americano, mais ou menos uma margem de custo 
relacionada aos empréstimos do BID que financiam os emprésti-
mos do mecanismo unimonetário com taxa de juros baseada na 
Libor, mais o valor líquido de qualquer custo ou lucro gerado por 
operações para mitigar as flutuações da Libor, mais uma 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, entrando em vigor 
60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, sendo que, em 
hipótese alguma, excederá ao percentual de 0,75% a.a. (setenta 
e cinco centésimos por cento ao ano); 

X – 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 
semestres compreendido no prazo original de desembolso. 

§ 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 É facultado ao mutuário, com consentimento por escrito 
do fiador, exercer a opção de conversão da taxa de juros aplicável 
ao montante total ou parcial do empréstimo, de flutuante, baseada 
na Libor, para fixa, e vice-versa, em montantes mínimos e prazos 
definidos no contrato de empréstimo. 

§ 3º Para o exercício das opções referidas no § 2º, é autorizada 
a cobrança dos custos incorridos pelo BID na sua realização. 

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

§ 1º O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que 
o Estado do Espírito Santo 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. 
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§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda ve-
rificará e atestará a adimplência do Estado do Espírito Santo quanto aos pa-
gamentos e prestações de contas de que trata o 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 da vigência desta Resolução. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 17 de junho de 2010. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 22, DE 2010

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 
de até US$ 650.400.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões e 
quatrocentos 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 Reconstrução 
e Desenvolvimento (Bird), no valor de até US$ 650.400.000,00 (seiscentos e 
cinquenta milhões e quatrocentos mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a 
financiar parcialmente o “Programa de Expansão da Linha 5 – Lilás do Metrô 
de São Paulo, Trecho Largo Treze – 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 Inter-
nacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird); III – ga-
rantidor: República Federativa do Brasil; 

IV – valor: até US$ 650.400.000,00 (seiscentos e cinquenta 
milhões e quatrocentos mil dólares norte-americanos); 

V – modalidade: margem variável; VI – prazo de desembol-
so: até 30 de junho de 2014; 

VII – amortização do saldo devedor: cada desembolso deverá 
ser pago em 50 (cinquenta) parcelas semestrais e consecutivas, 
em 15 de fevereiro e 15 de agosto de cada ano, vencendo-se a 
primeira em 15 de agosto de 2015 e a última em 15 de fevereiro 
de 2040, 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 aplicáveis: exigidos semestralmente nas mesmas 
datas do pagamento da amortização e calculados sobre o saldo 
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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; 

IX – juros de mora: 0,50% (cinquenta centésimos por cen-
to) acrescidos aos juros devidos e ainda não pagos. Vencidos 30 
(trinta) dias após a data prevista para pagamento dos juros, cons-
tituirá o mutuário em mora, aplicando-se o disposto na Seção 3.2 
(d) das Normas Gerais; 

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: a 
contratação na modalidade margem variável permite sua alteração 
para contratação em margem fixa mediante solicitação formal ao 
credor (cláusula 2.07 do contrato de empréstimo). 

§ 1º A margem fixa permite ao mutuário a utilização dos 
seguintes instrumentos financeiros: 

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

II – alteração a moeda de referência da operação de crédito 
para o montante já desembolsado; 

III – alteração a moeda de referência da operação de crédito 
para o montante a desembolsar. 

§ 2º O exercício das opções anteriormente referidas implica 
a cobrança dos encargos incorridos pelo Bird na realização das 
opções e de uma comissão de transação (transaction fee). 

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 à verificação pelo Ministério da Fazenda, antes da assinatura dos instru-
mentos contratuais, do atendimento das seguintes exigências: 

I – assinatura e entrada em vigor do convênio de execução 
entre o mutuário e a Companhia do Metropolitano de São Pau-
lo – Metrô; 

II – a condição de adimplência da administração direta do Es-
tado de São Paulo com a União e suas entidades controladas; 

III – a formalização do contrato de contragarantia. 

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 14 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal. 
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RESOLUÇÃO Nº 23, DE 2010

Autoriza o Estado do Piauí a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 
16.951.000,00 (dezesseis milhões, novecentos e cinquenta e 
um mil dólares norte-americanos). 

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

externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), no valor de até US$ 16.951.000,00 (dezesseis milhões, nove-
centos e cinquenta e um mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a 
financiar o “Projeto de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Gestão Fiscal 
do Estado do Piauí – Prodaf (Profisco – PI)”. 

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

I – devedor: Estado do Piauí.
VI – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos, contado a partir 

da vigência do contrato de empréstimo; 
VII – amortização: parcelas semestrais, sucessivas e sem-

pre que possível iguais, pagas em 15 de abril e 15 de outubro 
de cada ano, vencendo a primeira após transcorridos 4 (quatro) 
anos e a última antes de transcorridos 20 (vinte) anos, ambos os 
prazos contados da data de 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 trimes-
tral 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 
uma 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, entrando em vigor 
60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, sendo que, em 
hipótese alguma, excederá ao percentual de 0,75% a.a. (setenta 
e cinco centésimos por cento ao ano); 

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

§ 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 É facultado ao mutuário, com consentimento por escrito 
do fiador, exercer a opção de conversão da taxa de juros aplicável 
ao montante total ou parcial do empréstimo, de flutuante, baseada 
na Libor, para fixa, e vice-versa, em montantes mínimos e prazos 
definidos no contrato de empréstimo. 

§ 3º Para o exercício das opções referidas no § 2º, é auto-
rizada a cobrança dos custos incorridos pelo BID na sua reali-
zação. 

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

§ 1º O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que o 
Estado do Piauí celebre contrato com a União para a concessão de contraga-
rantias, sob a forma de vinculação das receitas de que tratam o arts. 155, 157 
e 159, todos da Constituição Federal, e de 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. 

§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda veri-
ficará e atestará a adimplência do Estado do Piauí quanto aos pagamentos e 
às prestações de contas de que trata o 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 da vigência desta Resolução. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 14 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 24, DE 2010

Autoriza o Município de Curitiba – PR a contratar ope-
ração de crédito externo, com garantia da União, com o Ban-
co Interamericano de Desenvolvimento (BID), 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 Curitiba – PR autorizado a contratar operação 

de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de 
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Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões 
de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao 
financiamento do “Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano 
de Curitiba – PR”. 

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

I – devedor: Município de Curitiba – PR; 
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-america-nos); 
V – prazo de desembolso: 5 (cinco) 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 para uma taxa de juros fixa, de parte ou 
da totalidade dos saldos devedores sujeitos à taxa de juros ba-
seada na Libor, e vice-versa, bem como da moeda de referência 
do empréstimo ou de seus desembolsos; 

VIII – amortização do saldo devedor em dólar norte-america-
no: parcelas semestrais e consecutivas, de valores, tanto quanto 
possível iguais, pagas em 15 de abril e 15 de outubro de cada 
ano, vencendo-se a primeira após transcorridos 5 (cinco) anos e 
a última, o mais tardar, 25 (vinte e cinco) anos da data de assi-
natura 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 norte-ame-
ricano: 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-ame-ricano, 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 
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mitigar as flutuações da Libor, mais a margem para empréstimos 
de capital ordinário; 

XI – juros aplicáveis para saldo devedor em reais: no caso 
de conversão de moeda, taxa de juros base, que corresponde à 
taxa de juros equivalente no mercado 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 determinada para cada conversão 
em função da taxa fixa de juros aplicada a um montante nominal 
corrigido pela inflação, do cronograma de pagamentos, da data 
de conversão e do montante nominal de cada conversão; 

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: por deci-
são de política atual, o Banco não cobrará montante para atender 
despesas com inspeção e supervisão gerais, sendo que, por re-
visão 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. 

§ 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 Para o exercício das opções referidas no inciso VII des-
te artigo, é autorizada a cobrança dos custos incorridos pelo BID 
na sua realização. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de Curitiba – 
PR na contratação da operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

§ 1º O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que 
o Município de Curitiba – PR celebre contrato com a União para a concessão 
de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de que tratam o 
arts. 156, 158 e 159, todos da Constituição Federal, e de 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 Município ou das transferên-
cias federais. 

§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda ve-
rificará e atestará a adimplência do Município de Curitiba – PR quanto aos 
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pagamentos e às prestações de contas de que trata o 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 da vigência desta Resolução. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 14 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 25, DE 2010

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 
de até US$ 78.000.000,00 (setenta e oito 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$ 78.000.000,00 (setenta 
e oito milhões de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos oriundos dessa operação de crédito desti-
nam-se a financiar o “Programa Estadual de Desenvolvimento Rural Susten-
tável – Microbacias II”. 

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$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões 
de dólares norte-americanos); 

V – modalidade: margem variável (variable spread loan); VI 
– prazo de desembolso: até 30 de setembro de 2015; 

VII – amortização: em 50 (cinquenta) parcelas semestrais, 
sucessivas e, sempre que possível, iguais, correspondendo cada 
uma a 2% (dois por cento) do valor total do empréstimo, pagas 
em 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano, vencendo-se a 
primeira em 15 de junho de 2015 e a última em 15 de dezembro 
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 
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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 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. 

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, antes de assinar os contratos, o Estado de São Paulo: 

I – celebre contrato com a União para a concessão de con-
tragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de que tra-
tam os arts. 155, 157 e 159, na forma do § 4º do art. 167, todos 
da Constituição Federal, e de outras garantias em Direito admi-
tidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências de 
recursos necessários para cobertura dos compromissos honra-
dos diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do 
Estado ou das transferências federais; 

II – comprove, junto ao Ministério da Fazenda e previamen-
te à celebração do contrato de contragarantia referido no inciso 
I deste parágrafo: 

a) a adimplência quanto aos pagamentos e às prestações 
de contas de que trata o art. 10 da Resolução nº 48, de 2007, do 
Senado Federal; 

b) o cumprimento dos requisitos sobre a adoção e a publica-
ção dos mecanismos que regulam a Unidade de Gerenciamento 
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do Projeto e do Conselho de Orientação, e do Manual Operacional 
do Programa, conforme as cláusulas do contrato com o Bird. 

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 14 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 26, DE 2010

Autoriza o Estado de Santa Catarina a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da República Federativa 
do Brasil, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), no valor de até US$ 30.000.000,00 (trinta 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 
Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 30.000.000,00 (trinta milhões de 
dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos da operação destinam-se ao financiamento 
parcial do “Programa de Gestão Fiscal do Estado de Santa Catarina”. 

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$ 30.000.000,00 (trinta milhões de dólares 

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

capital ordinário do BID, com taxa de juros baseada na Libor; 
VI – moeda de desembolso: dólar norte-americano; 
VII – prazo de desembolso: até 4 (quatro) anos, contado a 

partir da vigência do contrato; 
VIII – amortização do saldo devedor: parcelas semestrais e 

consecutivas, de valores tanto quanto possíveis iguais, vencen-
do-se a primeira parcela 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses após a 
data de assinatura do contrato e a última 20 (vinte) anos depois 
da assinatura do contrato; 

IX – juros aplicáveis: exigidos semestralmente nas mes-
mas 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: (a) taxa 
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de juros Libor trimestral para dólar norte-americano; (b) mais, ou 
menos, uma margem de custo relacionada aos empréstimos do 
BID que financiam os empréstimos do mecanismo unimonetário 
com taxa de juros baseada na Libor; (c) mais o valor líquido de 
qualquer custo/lucro gerado por operações para mitigar as flutu-
ações da Libor; e (d) mais a margem (spread) para empréstimos 
do capital ordinário; 

X – 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, não podendo ex-
ceder ao percentual de 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos 
por cento ao ano); 

XI – despesas com inspeção e supervisão gerais: o BID 
não cobrará montante para atender despesas com inspeção e 
supervisão gerais, salvo se estabelecer o contrário como conse-
quência da revisão periódica de suas políticas, quando notificará 
ao mutuário o valor devido em um semestre determinado, que 
não poderá ser superior a 1% (um por cento) do financiamento, 
dividido pelo número de semestres compreendidos no prazo ori-
ginal de desembolsos; 

XII – opções de conversão: o mutuário poderá, com o con-
sentimento por escrito do fiador, e desde que sejam respeitados 
os termos e condições estabelecidos no contrato, solicitar ao BID: 
(i) conversão para uma taxa de juros fixa de parte ou da totalidade 
dos saldos devedores sujeitos à taxa de juros baseada na Libor; 
e (ii) nova conversão de parte ou da totalidade dos saldos deve-
dores do empréstimo calculados a uma taxa de juros fixa para a 
taxa de juros baseada na Libor, sendo que os custos decorrentes 
da realização das opções de conversão serão repassados pelo 
BID ao mutuário.

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 que: 

I – o Estado de Santa Catarina 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 de 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 – seja comprovado o adimplemento com a União e suas 
controladas relativo aos financiamentos e refinanciamentos por 
ela concedidos, ao pagamento de tributos, empréstimos e finan-
ciamentos, à prestação de contas de recursos anteriormente dela 
recebidos, bem como às garantias a operações de crédito que 
tenham sido, eventualmente, honradas pela União. 

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 14 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 27, DE 2010

Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da República Federativa 
do Brasil, com o Banco Internacional 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 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$ 130.000.000,00 (cento 
e trinta milhões de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos da operação destinam-se ao financiamen-
to parcial do empreendimento “Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo – 
Fase 2”. 

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$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões 
de dólares norte-americanos); 

V – modalidade: margem variável; VI – moeda de desem-
bolso: dólar norte-americano; VII – prazo de desembolso: até 30 
de junho de 2014; 

VIII – amortização do saldo devedor: cada desembolso de-
verá ser pago em 50 (cinquenta) parcelas semestrais e consecu-
tivas, em 15 de abril e 15 de outubro de cada ano, vencendo-se 
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a primeira em 15 de outubro de 2015 e a última em 15 de abril 
de 2040; os valores de cada parcela serão equivalentes a 1/50 
de cada desembolso, exceto a última, que será equivalente ao 
valor remanescente; 

IX – 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 
Libor semestral para dólar norte-americano, acrescida de uma 
margem (spread) a ser determinada pelo Bird a cada exercício; 

X – 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 pagamento dos juros, 
constituirá o mutuário em mora; 

XI – comissão à vista (front-end fee): até 0,25% (vinte e cinco 
centésimos por cento) sobre o valor do empréstimo, a ser debita-
da na data em que o contrato entrar em efetividade; 

XII – opção de alteração da modalidade de empréstimo: o 
mutuário poderá solicitar formalmente ao credor a alteração da 
contratação de margem variável para margem fixa, a qual permite 
a utilização dos seguintes instrumentos financeiros: 

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

b) alteração da moeda de referência da operação de crédito 
para o montante já desembolsado ou a desembolsar; 

XIII – comissão de transação: a ser cobrada no caso de 
exercício da opção de alteração da modalidade de empréstimo, 
juntamente com os encargos incorridos pelo Bird. 

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 de São Paulo 
na operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

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

I – o Estado de São Paulo 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 de 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 Estado ou das transferências federais; 

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

III – seja comprovada a situação de adimplência de todas 
as obrigações do Estado de São Paulo junto à União e suas con-
troladas. 

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 14 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 28, DE 2010

Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da República Federativa do 
Brasil, com um consórcio de bancos privados japoneses lide-
rados pelo Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), na 
qualidade de agente financeiro, garantidos pelo Japan Bank 
for International Cooperation (JBIC), em ienes japoneses equi-
valentes a até US$ 130.000.000,00 (cento e trinta 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 um consórcio de bancos privados 
japoneses liderados pelo Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), na 
qualidade de agente financeiro, garantidos pelo Japan Bank for International 
Cooperation (JBIC), em ienes japoneses equivalentes a até US$ 130.000.000,00 
(cento e trinta milhões de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos da operação de crédito de que trata o caput 
destinam-se ao financiamento parcial do “Empreendimento Linha 4 – Amarela 
do Metrô 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: consórcio de bancos privados japoneses liderados 

pelo Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), garantidos 
pelo Japan Bank for International Cooperation (JBIC); 

III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor da operação: o equivalente a até US$ 130.000.000,00 

(cento e trinta milhões de dólares norte-americanos), em ienes 
japoneses; 
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V – prazo de desembolso: até 30 de junho de 2014; 
VI – amortização do saldo devedor: 14 (quatorze) parcelas 

semestrais e consecutivas, pagas em 15 de abril e 15 de outubro 
de cada ano, vencendo-se a primeira em 15 de outubro de 2015 
e a última em 15 de abril de 2022; 

VII – juros aplicáveis: exigidos semestralmente nas mesmas 
datas de pagamento da amortização e calculados sobre o saldo 
devedor periódico do empréstimo, a uma taxa anual para cada 
semestre composta pela taxa de juros Libor para ienes, acrescida 
de uma margem de 1,40% a.a. (um inteiro e quarenta centésimos 
por cento ao ano); 

VIII – juros de mora: até 2,0% a.a (dois por cento ao ano); 
IX – comissão do agente (SMBC): US$ 15.000,00 (quinze 

mil dólares norte-americanos) ao ano, pagável nas mesmas datas 
de pagamento dos juros; 

X – comissão do arranjador e estruturador (SMBC): US$ 
1.495.000,00 (um milhão e quatrocentos e noventa e cinco mil dó-
lares norte-americanos), pagável integralmente na data do primei-
ro desembolso ou em 6 (seis) meses após a data de entrada em 
efetividade do acordo de empréstimo, o que ocorrer primeiro; 

XI – comissão do Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (Bird): US$ 239.270,00 (duzentos e trinta e nove 
mil, duzentos e setenta dólares norte-americanos), pagável em até 
3 (três) parcelas, sendo a primeira, no montante de US$ 80.000,00 
(oitenta mil dólares norte-americanos), junto com o primeiro de-
sembolso; a segunda, no montante de US$ 80.000,00 (oitenta mil 
dólares norte-americanos), em 12 (doze) meses após o primeiro 
desembolso; e a última, no montante de US$ 79.270,00 (setenta 
e nove mil, duzentos e setenta dólares norte-americanos), em 24 
(vinte e quatro) meses após o primeiro desembolso; 

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

XIII – despesas legais: até US$ 100.000,00 (cem mil dóla-
res norte-americanos). 

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 São Paulo 
na operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

Parágrafo único. A autorização prevista no caput é condicionada a que: 
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I – o Estado de São Paulo celebre contrato com a União 
para a concessão de contragarantias, sob a forma de vincula-
ção das receitas de que tratam os arts. 155, 157 e 159, todos da 
Constituição Federal, e de 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 – previamente à assinatura do contrato, o Ministério da 
Fazenda verifique e ateste a adimplência do Estado de São Paulo 
quanto aos pagamentos e prestações de contas de que trata o 
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 da vigência desta Resolução. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sena-
do Federal, em 14 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Presidente do 
Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 29, DE 2010

Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (BID), no valor total de US$ 
480.958.000,00 (quatrocentos e oitenta milhões, novecentos 
e cinquenta e oito mil 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 Interamericano de Desen-
volvimento (BID), no valor total de US 480.958.000,00 (quatrocentos e oitenta 
milhões, novecentos e cinquenta e oito mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam-se ao financiamento parcial do “Programa Expan-
são da Linha 5 – Lilás do Metrô de São Paulo, Trecho Largo Treze – 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: US$ 480.958.000,00 (quatrocentos e oitenta 

milhões, novecentos e cinquenta e oito mil dólares norte-ame-
ricanos); 
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V – modalidade: recursos do mecanismo unimonetário do 
capital ordinário do BID, com taxa de juros baseada na Libor; 

VI – prazo de desembolso: 3 (três) anos, contado da data 
de vigência do contrato; 

VII – amortização: em parcelas semestrais e consecutivas, 
na medida do possível de valores iguais, vencendo-se a primeira 
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses após a data de assinatura do 
contrato e a última até 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 
determinada pelo BID e composta pela taxa de juros Libor trimes-
tral para dólar norte-americano, mais, ou menos, uma margem de 
custo relacionada aos empréstimos que financiam os emprésti-
mos do mecanismo unimonetário baseado na 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; 

IX – comissão de crédito: a ser estabelecida periodicamente 
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; 

X – despesas com inspeção e supervisão gerais: por decisão 
de política atual, o BID não cobrará montante para atender des-
pesas com inspeção e supervisão gerais, sendo que, 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 semes-
tres compreendido no prazo original de desembolsos; 

XI – opções de conversão: o devedor poderá, com o con-
sentimento por escrito do fiador, solicitar ao BID a conversão da 
taxa de juros aplicável, de flutuante para fixa, assim como a con-
versão dos desembolsos e do saldo devedor, de dólares norte-
americanos para reais. 

§ 1º As datas de pagamento do principal, dos encargos fi-
nanceiros e dos desembolsos previstos poderão ser alteradas em 
função da data de assinatura do contrato de empréstimo. 

§ 2º Para o exercício das opções referidas no inciso XI, é 
autorizada a cobrança dos custos incorridos pelo BID na sua re-
alização. 
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Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado de São Paulo 
na operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

§ 1º A autorização prevista no caput é condicionada a que o Estado de 
São Paulo celebre contrato com a União para a concessão de contragaran-
tias, sob a forma de vinculação das receitas previstas nos arts. 155, 157 e 
159, nos termos do art. 167, § 4º, todos da Constituição Federal, e de 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 Estado de São Paulo ou das trans-
ferências federais. 

§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda ve-
rificará e atestará a adimplência do Estado de São Paulo quanto aos paga-
mentos e prestações de contas de que trata o 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 da vigência desta Resolução. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 14 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 30, DE 2010

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 
de até US$ 64.496.000,00 (sessenta e quatro milhões, quatro-
centos e noventa e seis 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 Reconstrução 
e Desenvolvimento (Bird), no valor de até US$ 64.496.000,00 (sessenta e qua-
tro milhões, quatrocentos e noventa e seis mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos dessa operação de crédito desti-
nam-se ao financiamento parcial do “Programa Estadual de Apoio à Recupe-
ração das Águas (Reágua)”. 

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$ 64.496.000,00 (sessenta e quatro milhões, 

quatrocentos e noventa e seis mil dólares norte-americanos); 
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V – modalidade: margem variável; 
VI – prazo de desembolso: até 30 de novembro de 2015; 

VII – carência: 60 (sessenta) meses; VIII – amortização: 50 (cin-
quenta) parcelas semestrais, sucessivas e, sempre que possível, 
iguais, pagas em 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano, 
vencendo-se a primeira em 15 de junho de 2015 e a última em 
15 de dezembro de 2039; 

IX – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de 
pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa composta pela taxa de ju-
ros Libor semestral para dólar norte-americano, acrescidos de 
uma margem (spread) a ser determinada pelo Bird a cada exer-
cício fiscal; 

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

XI – 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 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. 

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: 

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, 156, 157, 158 e 159, na forma do § 4º do art. 167, 
todos da Constituição Federal, e de outras garantias em Direito 
admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências 
de recursos necessários para cobertura dos compromissos hon-
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rados diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do 
Estado de São Paulo ou das transferências federais; 

II – comprove, junto ao Ministério da Fazenda e previamen-
te à celebração do contrato de contragarantia referido no inciso 
I deste parágrafo, a adimplência quanto aos pagamentos e às 
prestações de contas de que trata o 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 da vigência desta Resolução. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 14 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 31, DE 2010

Autoriza o Estado de Santa Catarina a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, com a Corporação 
Andina de Fomento (CAF), no valor de até US$ 32.558.000,00 
(trinta e dois milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil dó-
lares 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 a Corporação Andina de Fomento 
(CAF), no valor de até US$ 32.558.000,00 (trinta e dois milhões, quinhentos 
e cinquenta e oito 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 Inte-
gração Regional de Santa Catarina (PIR/SC)”. 

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

I – devedor: Estado de Santa Catarina; 
II – credor: Corporação Andina de Fomento (CAF); III – ga-

rantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: US$ 32.558.000,00 (trinta e dois milhões, qui-

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

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

partir da data de assinatura do contrato; 
VII – amortização: em 22 (vinte e duas) parcelas semestrais, 

consecutivas e preferencialmente iguais, vencendo-se a primeira 
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após 54 (cinquenta e quatro) meses contados a partir da data de 
assinatura do contrato; 

VIII – juros: exigidos semestralmente, calculados com base 
na Libor semestral para dólar norte-americano, acrescidos de uma 
margem fixa de 2,35% a.a. (dois inteiros e trinta e cinco centési-
mos por cento ao ano); 

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

X – comissão de financiamento: 0,75% (setenta e cinco cen-
tésimos por cento) sobre o valor total do empréstimo, devida a 
partir da vigência do contrato ou, o mais tardar, na oportunidade 
em que se realizar o primeiro desembolso; 

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

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 de Santa 
Catarina na operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

Parágrafo único. A autorização prevista no caput é condicionada a que 
o Estado de Santa Catarina: 

I – celebre contrato com a União para a concessão de con-
tragarantias, sob a forma de vinculação das receitas previstas 
nos arts. 155, 157 e 159, nos termos do art. 167, § 4º, todos da 
Constituição Federal, e de 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 Estado; 

II – comprove, junto ao Ministério da Fazenda e previamen-
te à celebração do contrato de contragarantia referido no inciso 
I deste parágrafo, a adimplência quanto aos pagamentos e às 
prestações de contas de que trata o 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 da vigência desta Resolução. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 14 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal. 
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RESOLUÇÃO Nº 32, DE 2010

Autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da União, com o Ban-
co Interamericano de Desenvolvimento (BID), 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 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$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões 
de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a 
financiar o “Programa de Acesso ao Município – Proacesso II”. 

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$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de 

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

capital ordinário do BID, com taxa de juros baseada na Libor; 
VI – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos, contado a partir 

da vigência do contrato de empréstimo; 
VII – amortização: parcelas semestrais, sucessivas e, sempre 

que possível, iguais, pagas em 14 de maio e 14 de novembro de 
cada ano, vencendo a primeira após transcorridos 4 (quatro) anos, 
e a última, antes de transcorridos 25 (vinte e cinco) anos, ambos 
os períodos contados da data de assinatura do contrato; 

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas 
de pagamento da amortização e calculados sobre o saldo de-
vedor periódico do empréstimo, a uma taxa anual para cada 
trimestre determinada pelo BID e composta pela taxa de juros 
Libor trimestral 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 baseada na Libor, mais o valor líquido de 
qualquer custo ou lucro gerado por operações para mitigar as 
flutuações da Libor, mais uma margem (spread) para emprés-
timos do capital ordinário; 
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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, entrando em vigor 
60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, sendo que, em 
hipótese alguma, excederá ao percentual de 0,75% a.a. (setenta 
e cinco centésimos por cento ao ano); 

X – 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. 

§ 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 É facultado ao mutuário, com consentimento por escri-
to do garantidor, exercer a opção de conversão da taxa de juros 
aplicável ao montante total ou parcial do empréstimo, de flutuante, 
baseada na Libor, para fixa, e vice-versa, em montantes mínimos 
e prazos definidos no contrato de empréstimo. 

§ 3º Para o exercício da opção referida no § 2º, é autorizada 
a cobrança dos custos incorridos pelo BID na sua realização. 

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

§ 1º O exercício da autorização prevista no caput deste artigo é con-
dicionado a que o Estado de Minas Gerais celebre contrato com a União 
para o oferecimento 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 de outras garantias em direito admi-
tidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências dos recursos 
necessários para a cobertura dos compromissos honrados diretamente 
das contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou das transferên-
cias federais. 

§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda veri-
ficará e atestará a adimplência do Estado de Minas Gerais quanto aos paga-
mentos e às prestações de contas de que trata o 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 da vigência desta Resolução. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de agosto de 2010. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal. 
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RESOLUÇÃO Nº 33, DE 2010

Autoriza o Município de Catanduva – SP a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor 
de até US$ 8.439.000,00 (oito milhões, quatrocentos e trinta 
e nove mil dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Município de Catanduva – SP autorizado a contratar opera-

ção de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 8.439.000,00 (oito milhões, 
quatrocentos e trinta e nove mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida 
no caput destinam-se ao financiamento parcial do “Programa de Desenvolvi-
mento Urbano Integrado de Catanduva – SP”. 

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

I – devedor: Município de Catanduva – SP; 
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$ 8.439.000,00 (oito milhões, quatrocentos 

e trinta e nove mil dólares norte-americanos); 
VI – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos, contado a partir 

da data de vigência do contrato; 
VII – amortização do saldo devedor em dólares norte-ameri-

canos: parcelas semestrais e consecutivas, de valores tanto quanto 
possível iguais, a serem pagas em 15 de abril e 15 de outubro de 
cada ano, vencendo a primeira após transcorridos 5 (cinco) anos 
da data de assinatura do contrato, e a última, o mais tardar, 25 
(vinte e cinco) anos da data de assinatura do contrato; 

VIII – amortização do saldo devedor em reais: será fixada 
para cada desembolso convertido para reais, sendo que as con-
dições oferecidas pelo BID ao mutuário constarão da “Carta de 
Cotação Indicativa da Conversão de Desembolso ao Mutuário” e 
da “Carta de Notificação da Conversão de Desembolso”; 

IX – juros aplicáveis para o saldo devedor em dólares norte-
americanos: exigidos semestralmente nas mesmas datas de pa-
gamento 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-
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americanos, acrescida de mais, ou menos, uma margem de cus-
to 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; 

X – juros aplicáveis para o saldo devedor em reais: no caso 
de conversão de moeda, o BID indicará, por meio das Cartas de 
Notificação, a taxa de juros base, que significa a taxa de juros 
equivalente no mercado de BRL à soma da taxa USD Libor para 
3 (três) meses mais 10 (dez) pontos-base e que será determinada 
para cada conversão em função da taxa fixa de juros aplicada a 
um montante nominal corrigido pela inflação, do cronograma de 
pagamentos, da data de conversão e do montante nominal de 
cada conversão; 

XI – opção de fixação de taxa de juros: respeitados os termos 
e condições do contrato de empréstimo e considerando que cada 
conversão somente poderá ser realizada em valor mínimo equiva-
lente 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, o mutuário poderá solicitar ao credor: 

a) 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 

b) 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; 

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

XIII – 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. 

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. 
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Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de Catan-
duva – SP 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 Catanduva – SP: 

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. 156, das cotas de repartição de receitas de que 
tratam os arts. 158 e 159, em conformidade com o art. 167, § 4º, 
todos da Constituição Federal, e de outras garantias em direito 
admitidas, podendo o Governo Federal reter os recursos neces-
sários para cobertura dos compromissos honrados diretamente 
das transferências federais ou das contas centralizadoras da ar-
recadação do Município; e 

II – comprove junto ao Ministério da Fazenda, previamente 
à celebração do contrato de contragarantia referido no inciso I 
deste parágrafo, o atendimento da condição especial prévia para 
o primeiro desembolso, conforme estipulado no contrato de em-
préstimo, e a adimplência do Município perante a União e suas 
entidades controladas, quanto aos pagamentos e prestações de 
contas de que trata o art. 10 da Resolução nº 48, de 2007, alterada 
pela Resolução nº 41, de 2009, ambas do Senado 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, 6 de agosto de 2010. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 34, DE 2010

Autoriza o Município do Rio de Janeiro – RJ a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, com o 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
(Bird), no valor de até US$ 1.045.000.000,00 (um bilhão e qua-
renta e cinco milhões de dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Município do Rio de Janeiro – RJ, autorizado 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$ 1.045.000.000,00 
(um bilhão e quarenta e cinco milhões de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos dessa operação de crédito desti-
nam-se ao financiamento do “Projeto de Política de Desenvolvimento do Mu-
nicípio do Rio de Janeiro”. 
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Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas 
seguintes condições: 

I – devedor: Município do Rio de Janeiro – RJ; 
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e De-

senvolvimento (Bird); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 1.045.000.000,00 (um bilhão e quarenta 

e cinco milhões de dólares norte-americanos); 
V – modalidade: margem variável; 
VI – prazo de desembolso: até 30 de junho de 2013; 
VII – amortização: 359 (trezentas e cinquenta e nove) par-

celas mensais e consecutivas, pagas nos dias 15 de cada mês, 
com amortização customizada, conforme consta no Anexo II do 
contrato de empréstimo; 

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 juros 
Libor mensal para dólar norte-americano, acrescidos de uma mar-
gem (spread) a ser determinada pelo Bird a cada semestre; 

IX – juros de mora: até 0,50% a.a. (cinquenta centésimos 
por cento ao ano), em adição aos juros pactuados e ainda não 
pagos em até 30 (trinta) dias após a data prevista para o seu 
pagamento, conforme o disposto na Seção 3.02(d) das Normas 
Gerais do Bird; 

X – taxa de transação: 0,01% a.a. (um centésimo por cento 
ao ano), cobrada mensalmente para realizar a troca da taxa Libor 
semestral para Libor mensal; 

XI – 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 A data limite de desembolso prevista poderá ser alterada 
em função da data de assinatura do contrato de empréstimo. 

§ 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. 
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§ 3º Para o exercício da opção referida no § 2º, é autorizada 
a cobrança dos encargos incorridos pelo Bird na realização da 
opção e de uma taxa de transação sobre os valores afetados. 

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

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput deste ar-
tigo é condicionado a que o Município do Rio de Janeiro: 

I – celebre contrato com a União para a concessão de con-
tragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de que tra-
tam os arts. 156, 158 e 159, na forma do § 4º do art. 167, todos 
da Constituição Federal, e de outras garantias em direito admiti-
das, podendo o Governo Federal requerer as transferências dos 
recursos necessários para a cobertura dos compromissos hon-
rados diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do 
Município do Rio de Janeiro ou das transferências federais; 

II – comprove junto ao Ministério da Fazenda, previamen-
te à celebração do contrato de contragarantia referido no inciso 
I deste parágrafo, a adimplência quanto aos pagamentos e às 
prestações de contas de que trata o 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 da vigência desta Resolução. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de agosto de 2010. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 35, DE 2010

Autoriza a contratação de operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de 
até ¥ 6.208.000.000,00 (seis bilhões, duzentos e oito milhões 
de ienes), entre a Companhia de Saneamento Básico do Es-
tado de São Paulo (Sabesp) e a Japan International Coope-
ration Agency (Jica), destinada a financiar, parcialmente, o 
“Programa Integrado de Melhoria Ambiental na Área de Ma-
nanciais da Represa Billings”. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É a União autorizada a conceder garantia à operação de crédi-

to externo, no valor de até ¥ 6.208.000.000,00 (seis bilhões, duzentos e oito 
milhões de ienes), a ser celebrada entre a Companhia de Saneamento Bá-
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sico do Estado de São Paulo (Sabesp) e a Japan International Cooperation 
Agency (JICA). 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a 
financiar, parcialmente, o “Programa Integrado de Melhoria Ambiental na Área 
de Mananciais da Represa Billings”. 

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: Japan International Cooperation Agency (Jica); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até ¥ 6.208.000.000,00 (seis bilhões, duzentos e 

oito milhões de ienes), sendo que o montante de ¥ 5.362.000.000,00 
(cinco bilhões, trezentos e sessenta e dois milhões de ienes) será 
destinado às obras civis, acrescido de contingências e da comis-
são de compromisso, e ¥ 846.000.000,00 (oitocentos e quarenta 
e seis milhões de ienes), aos serviços de consultoria; 

V – prazo de desembolso: até 7 (sete) anos, contado a partir 
da vigência do contrato; 

VI – amortização do saldo devedor: em 37 (trinta e sete) 
parcelas semestrais e consecutivas, na medida do possível de 
valores iguais, pagas sempre no dia 20, vencendo a primeira par-
cela 7 (sete) anos após a assinatura do contrato, e a última, 25 
(vinte e cinco) anos após a assinatura do contrato; 

VII – juros: exigidos semestralmente e sempre pagos no dia 
20, às taxas de 1,2% a.a. (um inteiro e dois décimos por cento ao 
ano) sobre o montante destinado às obras civis e de 0,01% a.a. 
(um centésimo por cento ao ano) sobre o destinado aos serviços 
de consultoria, sendo que, durante o período de desembolsos, o 
primeiro pagamento já poderá ser feito 1 (um) mês após a data 
de assinatura do contrato de empréstimo, coincidindo, a partir 
do encerramento do período de desembolsos, com as datas de 
pagamento das amortizações; 

VIII – juros de mora: em caso de mora, até 2% a.a. (dois por 
cento ao ano) acima dos juros devidos; 

IX – comissão de compromisso: até 0,1% a.a. (um décimo por 
cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado do empréstimo. 

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

I – a Sabesp celebre contrato com a União para concessão 
de contragarantias por meio da indicação e vinculação de suas 
receitas próprias; 

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 Federal, e 
de outras garantias em direito admitidas, podendo o Governo Fe-
deral requerer as transferências dos recursos necessários para a 
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; 

III – previamente à assinatura do contrato, o Ministério da 
Fazenda verifique e ateste a adimplência da Sabesp quanto aos 
pagamentos e prestações de contas de que trata o art. 10 da Re-
solução 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 da vigência desta Resolução. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de agosto de 2010. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 36, DE 2010

Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até 
US$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de dólares norte-
americanos), de principal, destinada a financiar parcialmente 
o “Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no 
Brasil (Profisco)”. 

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$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões 
de dólares norte-americanos), de principal. 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a 
financiar parcialmente o “Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fis-
cos no Brasil (Profisco)”. 

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



SENADO FEDERAL 65 

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

(BID); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões 

de dólares norte-americanos), de principal; 
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, consecutivas e, 

sempre que possível, iguais, vencendo a primeira 5 (cinco) anos 
após a data de vigência do contrato, e a última, até 20 (vinte) anos 
após essa data, a serem pagas nos dias 6 ou 24 dos meses de 
maio e de novembro de cada ano; 

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de 
pagamento da amortização e calculados sobre os saldos devedo-
res diários do empréstimo, a uma taxa anual para cada trimestre 
determinada pelo BID e composta pela taxa de juros Libor trimes-
tral para dólar norte-americano, mais, ou menos, uma margem 
de custo relacionada aos empréstimos do BID que financiam os 
empréstimos do mecanismo unimonetário baseado na Libor, mais 
o valor líquido de qualquer custo ou lucro gerado por operações 
para mitigar as flutuações da Libor, mais a margem para emprés-
timos do capital ordinário; 

IX – comissão de crédito: a ser estabelecida periodicamente 
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; 

X – 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. 

§ 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 É facultado ao mutuário, com consentimento por escrito 
do fiador, exercer a opção de conversão da taxa de juros aplicável 
ao montante total ou parcial do empréstimo, de flutuante, baseada 
na Libor, para fixa, e vice-versa, em montantes mínimos e prazos 
definidos no contrato de empréstimo. 



66 RESOLUÇÕES – 2010

§ 3º Para o exercício da opção referida no § 2º, é autorizada 
a cobrança dos custos incorridos pelo BID na sua realização. 

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

§ 1º O exercício da autorização prevista no caput deste artigo 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, em conformidade com o § 4º do art. 167, todos 
da Constituição Federal, e de outras garantias em direito admitidas, podendo 
o Governo Federal requerer as transferências dos recursos necessários para 
a cobertura dos compromissos honrados diretamente das contas centraliza-
doras da arrecadação do Estado ou das transferências federais. 

§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda veri-
ficará e atestará a adimplência do Estado de São Paulo e de todos os órgãos 
e entidades integrantes do Estado quanto aos pagamentos e às prestações 
de contas de que trata o art. 10 da Resolução nº 48, de 2007, com a redação 
dada pela Resolução nº 41, de 2009, ambas do Senado 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, 6 de agosto de 2010. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 37, DE 2010

Autoriza o Estado de Mato Grosso do Sul a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, com o 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
(Bird), no valor de até US$ 300.000.000,00 (trezentos milhões 
de dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Estado de Mato Grosso 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$ 300.000.000,00 
(trezentos milhões de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se 
a financiar parcialmente o “Programa de Transportes e de Desenvolvimento 
Sustentável do Estado de Mato Grosso do Sul”. 

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

I – devedor: Estado de Mato Grosso do Sul; 
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e De-

senvolvimento (Bird); 
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III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de 

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

sucessivas e, sempre que possível, iguais, pagas em 15 de mar-
ço e 15 de setembro de cada ano, vencendo a primeira em 15 
de setembro de 2020, e a última, em 15 de março de 2035, sen-
do que cada uma das 27 (vinte e sete) parcelas corresponderá a 
3,57% (três inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento) do 
valor total do empréstimo, e a última corresponderá a 3,61% (três 
inteiros e sessenta e um centésimos por cento) do valor total do 
empréstimo, ressaltando-se que não haverá pagamento no ano 
de 2024, conforme acordado entre as partes; 

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 exercício fiscal; 

IX – juros de mora: 0,5% (cinco décimos por cento) acres-
cidos aos juros devidos e ainda não pagos. Vencidos 30 (trinta) 
dias após a data prevista para pagamento dos juros, constituirá 
o mutuário em mora, aplicando-se o disposto na Seção 3.2(d) 
das Normas Gerais; 

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: a 
contratação na modalidade margem variável permite a sua altera-
ção para contratação em margem fixa mediante solicitação formal 
ao credor (cláusula  2.07 do contrato de empréstimo). 

§ 1º A margem fixa permite ao mutuário 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; 

III – alteração da moeda de referência da operação de cré-
dito para o montante a desembolsar. 

§ 2º O exercício das opções referidas no § 1º implica a co-
brança dos encargos incorridos pelo Bird na realização das opções 
e de uma comissão de transação (transaction fee). 
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Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado de Mato 
Grosso do Sul na contratação da operação de crédito externo referida nesta 
Resolução. 

§ 1º O exercício da autorização prevista no caput deste artigo é condicio-
nado a que, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, seja veri-
ficado pelo Ministério da Fazenda o atendimento às seguintes exigências: 

I – entrada em vigor do Convênio entre o Estado de Mato 
Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Obras 
Públicas e de Transportes, e a Agência Estadual de Gestão de 
Empreendimentos (Agesul); 

II – abrangência da Ação Cautelar nº 2.655, de 1º de julho 
de 2010; 

III – adimplência da administração direta do Estado para com 
a União e suas entidades controladas, inclusive no que tange ao 
cumprimento do disposto no inciso VI do art. 21 da Resolução nº 
43, de 2001, do Senado Federal; e 

IV – formalização do contrato de contragarantia. 

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, 6 de agosto de 2010. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 38, DE 2010

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 total de até 
US$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta 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 total de até US$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta 
milhões de dólares norte-americanos). 

§ 1º Os recursos advindos da operação de crédito externo referida no 
caput deste artigo destinam-se ao financiamento parcial do “Programa Na-
cional do Desenvolvimento do Turismo – Prodetur Nacional – 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$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta mi-

lhões 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 a partir 

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

valores tanto quanto possível iguais, vencendo a primeira 5 (cin-
co) anos após a data de assinatura do contrato, e a última, até 
25 (vinte e cinco) anos após essa data, a serem pagas em 30 de 
março e 30 de setembro de cada ano; 

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 trimes-
tral para dólar norte-americano, mais, ou menos, uma margem 
de custo relacionada aos empréstimos do BID que financiam os 
empréstimos do mecanismo unimonetário baseado na Libor, mais 
o valor líquido de qualquer custo ou lucro gerado por operações 
para mitigar as flutuações da Libor, mais a margem para emprés-
timos do capital ordinário; 

IX – comissão de crédito: a ser estabelecida periodicamente 
pelo BID, até 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento 
ao ano), 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; 

X – despesas com inspeção e supervisão gerais: por deci-
são de política atual, o BID não cobrará montante para atender a 
despesas com inspeção e supervisão gerais, sendo que, confor-
me 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 empréstimo, dividido pelo número 
de semestres compreendido no prazo original de desembolsos; 

XI – opção de fixação de taxa de juros: é facultado ao mu-
tuário, com consentimento por escrito do garantidor, exercer a 
opção de conversão da taxa de juros aplicável ao montante total 
ou parcial do empréstimo, de flutuante, baseada na Libor, para 
fixa, e vice-versa, em montantes mínimos e prazos definidos no 
contrato de empréstimo, sendo os custos decorrentes da opção 
de conversão repassados pelo BID ao mutuário. 
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§ 1º As datas de pagamento do principal, dos encargos fi-
nanceiros e dos desembolsos previstos poderão ser alteradas em 
função da data de assinatura do contrato de empréstimo. 

§ 2º Para o exercício da opção referida no inciso XI deste 
artigo, é autorizada a cobrança dos encargos incorridos pelo BID 
na sua realização. 

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

§ 1º A autorização prevista no caput deste artigo é condicionada a que o 
Estado do Ceará celebre contrato com a União para a concessão de contraga-
rantias, sob a forma de vinculação das receitas previstas nos arts. 155, 157 e 
159, em conformidade com o § 4º do art. 167, todos da Constituição Federal, 
e de outras garantias em direito admitidas, podendo o Governo Federal reter 
os recursos necessários para a cobertura dos compromissos honrados dire-
tamente das contas centralizadoras da arrecadação do Estado do Ceará ou 
das transferências federais. 

§ 2º Previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, o Estado do 
Ceará comprovará, junto ao Ministério da Fazenda, o cumprimento das con-
dições para o primeiro desembolso, conforme estipulado no contrato de em-
préstimo, e a adimplência do Estado e de todos os seus órgãos e entidades 
quanto aos pagamentos e às prestações de contas de que trata o 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 da vigência desta Resolução. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de agosto de 2010. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 39, DE 2010

Autoriza a República Federativa do Brasil a contra-
tar operação de crédito externo, no valor total de até US$ 
28.600.000,00 (vinte e oito milhões e seiscentos mil dólares 
norte-americanos), com o Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID). 

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

ção de crédito externo, no valor total de até US$ 28.600.000,00 (vinte e oito 
milhões e seiscentos mil dólares norte-americanos), com o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID). 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao 
financiamento parcial do “Programa de Modernização de Instrumentos e Sis-
temas de Gestão da Administração Pública (Prosis)”. 
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Art. 2º As condições financeiras básicas da operação de crédito referida 
no art. 1º são as seguintes: 

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

(BID); 
III – valor total: até US$ 28.600.000,00 (vinte e oito milhões 

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

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

na medida do possível, iguais, pagas em 15 de setembro e 15 
de março de cada ano, vencendo a primeira na próxima data de 
pagamento, após 4 (quatro) anos da data de assinatura do con-
trato, e a última, até 20 (vinte) anos após essa data; 

VI – 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 
do BID que financiam os empréstimos do mecanismo unimone-
tário com taxa de juros baseada na 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; 

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

VIII – despesas com inspeção e supervisão gerais: por de-
cisão de política atual, o BID não cobrará montante para atender 
a despesas com inspeção e supervisão gerais, sendo que, con-
forme 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 compreendidos no prazo original de de-
sembolsos. 

§ 1º 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. 

§ 2º O mutuário poderá, respeitados os termos e condições 
estabelecidos no contrato de empréstimo, solicitar ao BID a con-
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versão 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 totalidade dos saldos devedores 
do empréstimo calculados a uma taxa de juros fixa para a taxa 
de juros baseada na Libor, sendo que cada conversão poderá ser 
realizada em valor 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 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, 6 de agosto de 2010. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2010

Autoriza o Estado de Mato Grosso do Sul a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor 
de até US$ 12.000.000,00 (doze milhões de dólares norte-
americanos), de principal, destinada a financiar parcialmen-
te o “Programa Modernização da Administração Tributária, 
Financeira e Patrimonial do Estado de Mato Grosso do Sul 
(Profisco – MS)”. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Estado de Mato Grosso do Sul autorizado a contratar opera-

ção de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 12.000.000,00 (doze milhões 
de dólares norte-americanos), de principal. 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a 
financiar parcialmente o “Programa Modernização da Administração Tributária, 
Financeira e Patrimonial do Estado de Mato Grosso do Sul (Profisco – MS)”. 

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

I – devedor: Estado de Mato Grosso do Sul; 
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 12.000.000,00 (doze milhões de dólares 

norte-americanos), de principal; 
V – modalidade: empréstimo do mecanismo unimonetário, 

com taxa de juros baseada na Libor; 



SENADO FEDERAL 73 

VI – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos, contado da vi-
gência do contrato; 

VII – amortização: parcelas semestrais, consecutivas e, 
sempre que possível, iguais, vencendo a primeira 4 (quatro) 
anos após a data de vigência do contrato, e a última, até 20 (vin-
te) anos após essa data, a serem pagas em 15 de maio e 15 de 
novembro de cada ano; 

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de 
pagamento da amortização e calculados sobre os saldos devedo-
res diários do empréstimo a uma taxa anual para cada trimestre 
determinada pelo BID e composta pela taxa de juros Libor trimes-
tral para dólar norte-americano, mais, ou menos, uma margem 
de custo relacionada aos empréstimos do BID que financiam os 
empréstimos do mecanismo unimonetário baseado na Libor, mais 
o valor líquido de qualquer custo ou lucro gerado por operações 
para mitigar as flutuações da Libor, mais a margem para emprés-
timos do capital ordinário; 

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

X – despesas com inspeção e supervisão gerais: 
o valor devido em um semestre determinado não pode-

rá ser superior a 1% (um por cento) do financiamento, dividido 
pelo número de semestres compreendido no prazo original de 
desembolsos. 

§ 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 É facultado ao mutuário, com consentimento por escrito 
do fiador, exercer a opção de conversão da taxa de juros aplicável 
ao montante total ou parcial do empréstimo, de flutuante, baseada 
na Libor, para fixa, e vice-versa, em montantes mínimos e prazos 
definidos no contrato de empréstimo. 

§ 3º Para o exercício da opção referida no § 2º, é autorizada 
a cobrança dos custos incorridos pelo BID na sua realização. 

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



74 RESOLUÇÕES – 2010

§ 1º O exercício da autorização prevista no caput deste artigo é condi-
cionado a que o Estado de Mato Grosso do Sul 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, em conformidade com o § 4º do art. 
167, todos da Constituição Federal, e de outras garantias em direito admitidas, 
podendo o Governo Federal requerer as transferências dos recursos neces-
sários para a cobertura dos compromissos honrados diretamente das contas 
centralizadoras da arrecadação do Estado ou das transferências federais. 

§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda ve-
rificará e atestará: 

I – a adimplência do Estado de Mato Grosso do Sul e de 
todos os órgãos e entidades integrantes do Estado quanto aos 
pagamentos e às prestações de contas de que trata o art. 10 da 
Resolução nº 48, de 2007, com a redação dada pela Resolução 
nº 41, de 2009, ambas do Senado Federal; 

II – a abrangência da Ação Cautelar nº 2.659, de 1º de julho 
de 2010; III – 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 da vigência desta Resolução. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de agosto de 2010. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 41, DE 2010

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 
de até US$ 326.775.000,00 (trezentos e vinte e seis milhões, se-
tecentos e setenta e cinco 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$ 326.775.000,00 
(trezentos e vinte e seis milhões, setecentos e setenta e cinco mil dólares 
norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se 
a financiar o “Programa de Recuperação de Estradas Vicinais do Estado de 
São Paulo”. 

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



SENADO FEDERAL 75 

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$ 326.775.000,00 (trezentos e vinte e 

seis milhões, setecentos e setenta e cinco mil dólares norte-
americanos); 

V – modalidade: margem variável; 
VI – prazo de desembolso: até 30 de junho de 2014; 
VII – amortização: 50 (cinquenta) parcelas semestrais, su-

cessivas e, sempre que possível, iguais, pagas em 15 de junho 
e 15 de dezembro de cada ano, vencendo a primeira em 15 de 
dezembro de 2015, e a última, em 15 de junho de 2040, sendo 
que cada uma das parcelas corresponderá a 2,0% (dois por cen-
to) 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 um 
spread a ser determinado pelo Bird a cada exercício fiscal; 

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: 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 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 É facultado ao mutuário, mediante solicitação formal 
ao credor, exercer a opção de conversão da modalidade mar-
gem variável para margem fixa, a qual permitirá 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 crédito 
para o montante já desembolsado ou a ser desembolsado. 

§ 3º Para o exercício da opção referida no § 2º, é autorizada 
a cobrança dos custos incorridos pelo Bird para a sua realização 
e de uma comissão de transação. 
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Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado de São Paulo 
na contratação da operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

§ 1º O exercício da autorização prevista no caput deste artigo é con-
dicionado a que o Estado de São Paulo celebre contrato com a União para 
a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de 
que tratam os arts. 155, 157 e 159, todos da Constituição Federal, e de ou-
tras garantias em direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as 
transferências dos recursos necessários para a cobertura dos compromissos 
honrados diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do Estado 
ou das transferências federais. 

§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda ve-
rificará e atestará a adimplência do Estado de São Paulo quanto aos paga-
mentos e às prestações de contas de que trata o 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 da vigência desta Resolução. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de agosto de 2010. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 42, DE 2010

Cria o Programa Senado Jovem Brasileiro no âmbito do 
Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1º É criado, no âmbito do Senado Federal, o Programa Senado Jo-
vem Brasileiro, destinado a proporcionar aos estudantes conhecimento acerca 
da estrutura e do funcionamento do Poder Legislativo Brasileiro, bem como 
a estimular um relacionamento permanente dos jovens cidadãos com o Se-
nado Federal. 

Art. 2º Integram o Programa Senado Jovem Brasileiro: 

I – o Concurso de Redação do Senado Federal; II – o Pro-
jeto Jovem Senador. 

CAPÍTULO II 
Do Concurso de Redação do Senado Federal

Art. 3º Poderão participar do Concurso de Redação do Senado Federal, a 
ser realizado anualmente, no mês de novembro, estudantes de 16 (dezesseis) 
a 19 (dezenove) anos de idade regularmente matriculados em um dos dois 
últimos anos do ensino médio de escolas públicas estaduais das 27 unidades 
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da Federação, cujas Secretarias de Educação aderirem formalmente, a cada 
ano, à parceria com o Senado Federal para a realização desse Concurso. 

Parágrafo único. Todas as edições do Concurso de Redação serão pla-
nejadas, coordenadas, executadas e avaliadas pela Secretaria de Relações 
Públicas do Senado Federal. 

Art. 4º Aos finalistas do Concurso de Redação será oferecido, como parte 
da premiação, participação na edição anual do Projeto Jovem Senador. 

Art. 5º Caberá à Secretaria-Geral da Mesa e à Secretaria de Relações 
Públicas a escolha do tema de cada edição do Concurso de Redação, que 
terá como objeto assunto relacionado aos tópicos civismo e patriotismo e que 
convide à reflexão sobre o exercício da cidadania. 

Art. 6º Respeitadas as regras previstas no regulamento do concurso, as 
inscrições serão feitas com a participação manifesta das escolas públicas dos 
Estados e do Distrito Federal, consistente no encaminhamento às respectivas 
Secretarias de Educação da redação escolhida no âmbito de cada escola. 

Art. 7º O Senado Federal constituirá comissão julgadora formada por 5 
(cinco) servidores efetivos da Casa, com a seguinte composição: 

I – 2 (dois) servidores da Consultoria Legislativa (CONLEG); 
II – 2 (dois) servidores do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB); III 
– 1 (um) servidor da Secretaria-Geral da Mesa (SGM). 

§ 1º A critério do Senado Federal, o Conselho de Secretários 
de Educação (Consed) poderá participar da comissão julgadora 
de que trata o caput mediante a indicação de 1 (um) membro. 

§ 2º A critério do Senado Federal, membros de outras ins-
tituições que se tornem parceiras na organização do concurso 
também poderão integrar a comissão julgadora. 

Art. 8º Só serão validadas as redações enviadas à comissão organizadora 
do Concurso que tiverem sido legitimamente escolhidas e encaminhadas pelas 
Secretarias de Educação das unidades da Federação de origem. 

Art. 9º Só será validada redação que seja comprovadamente postada no 
prazo disposto no regulamento do Concurso. 

Art. 10. Não será validada redação que possua qualquer assinatura, pseu-
dônimo, desenho, rasura ou marca identificadora do autor ou de sua unidade 
da Federação de origem. 

Art. 11. A cerimônia de premiação, da qual os alunos finalistas participa-
rão, será realizada na sede do Senado Federal, Brasília – DF. 

Parágrafo único. A premiação a que se refere o caput será detalhada em 
regulamento. 

Art. 12. O Senado Federal será responsável pela ampla divulgação de 
todas as etapas de realização do certame, ficando a seu critério a definição 
das melhores estratégias de divulgação. 
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Art. 13. Os procedimentos administrativos que tramitarem para viabilizar 
a realização do Concurso de Redação deverão garantir o cumprimento dos 
prazos previstos em regulamento. 

Art. 14. Com a finalidade de participar da cerimônia de premiação, corre-
rão às expensas do Senado Federal as despesas relativas ao transporte aé-
reo para Brasília dos estudantes finalistas do Concurso, à exceção do aluno 
proveniente do Distrito Federal, e também aquelas referentes, em Brasília, à 
hospedagem, à alimentação e ao traslado dos 27 (vinte e sete) finalistas, in-
clusive o do Distrito Federal. 

§ 1º O Senado Federal arcará com as despesas de transporte aéreo 
para Brasília, hospedagem, alimentação e traslado, em Brasília, do diretor 
da escola, do professor diretamente envolvido, do coordenador responsável 
pela organização do Concurso na Secretaria de Educação e do Secretário de 
Educação, todos da unidade da Federação de origem do estudante que for 
classificado em primeiro lugar no Concurso de Redação do Senado Federal, 
exceto se o primeiro colocado for do Distrito Federal. 

§ 2º O Senado Federal arcará com as despesas de transporte aéreo 
para Brasília, hospedagem, alimentação e traslado, em Brasília, de 1 (um) 
responsável legal de cada um dos 3 (três) primeiros colocados no Concurso 
de Redação, exceto se o estudante for do Distrito Federal. 

CAPÍTULO III 
Do Projeto Jovem Senador.

Art.15. Será selecionado para participar do Projeto Jovem Senador o 
estudante classificado em primeiro lugar, em cada um dos Estados e no Dis-
trito Federal, no Concurso de Redação, conforme previsto no art. 3º desta 
Resolução. 

Art. 16. O Projeto Jovem Senador, de periodicidade anual, será realizado 
no mês de novembro, coincidindo, obrigatoriamente, com a data de premiação 
do Concurso de Redação do Senado Federal. 

Art. 17. No início de cada sessão legislativa ordinária, o Presidente do 
Senado Federal designará, ouvidos os Líderes, comissão composta por 1 (um) 
Senador de cada partido político com representação no Senado Federal para 
acompanhar os procedimentos necessários à realização da edição anual do 
Projeto Jovem Senador. 

Parágrafo único. A comissão de que trata o caput contará com a asses-
soria de 2 (dois) servidores da Secretaria-Geral da Mesa, 2 (dois) servidores 
da Diretoria-Geral, 2 (dois) servidores da Consultoria Legislativa e 2 (dois) ser-
vidores da Secretaria de Comunicação Social, devendo, neste último caso, 1 
(um) deles provir necessariamente da Secretaria de Relações Públicas. 

Art. 18. No âmbito do Projeto Jovem Senador, caberá aos alunos, devi-
damente orientados, a elaboração de proposições legislativas e de pronuncia-
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mentos que serão apresentados em sessões simuladas, preferencialmente, 
no plenário do Senado Federal. 

Parágrafo único. Observar-se-ão, no decorrer dos trabalhos do Projeto 
Jovem Senador, tanto quanto possível, os procedimentos regimentais relati-
vos ao trâmite das proposições, inclusive quanto à sua iniciativa, publicação, 
discussão e votação em plenário e expedição de autógrafos, nos quais estará 
consignado o nome do autor do projeto de lei aprovado, conforme regulamento 
interno a ser aprovado por ato da Comissão Diretora. 

Art. 19. Os trabalhos do Projeto Jovem Senador serão dirigidos por uma 
Mesa eleita pelos Jovens Senadores e Senadoras, composta por Presidente, 
Vice-Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário. 

Art. 20. A legislatura terá a duração de 3 (três) dias, iniciando-se com a 
posse dos Jovens Senadores e Senadoras e a eleição da Mesa e findando-
se com a redação dos autógrafos dos projetos aprovados na Ordem do Dia e 
sua consequente publicação no Diário do Senado Federal. 

Parágrafo único. Terá o tratamento de sugestão legislativa, prescrito no 
inciso I do art. 102-E do Regimento Interno do Senado Federal, a proposição 
legislativa devidamente aprovada e publicada nos termos dos arts. 18 e 20 
desta Resolução. 

Art. 21. As proposições legislativas aprovadas e publicadas no Diário do 
Senado Federal serão divulgadas no Portal do Senado Federal. 

CAPÍTULO IV 
Disposições Finais e Transitórias

Art. 22. As atividades integrantes do Programa Senado Jovem Brasileiro 
serão regulamentadas por ato da Comissão Diretora do Senado Federal no 
prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de publicação desta Resolução. 

Art. 23. O plenário do Senado Federal poderá ser aberto aos fins de se-
mana para o desenvolvimento das atividades vinculadas ao Programa Senado 
Jovem Brasileiro. 

Art. 24. As despesas decorrentes desta Resolução correrão à conta de 
dotações próprias consignadas no orçamento do Senado Federal. 

Art. 25. Os casos omissos serão resolvidos por ato da Comissão Dire-
tora. 

Art. 26. Esta Resolução entra em vigor no dia 1º de fevereiro do ano sub-
sequente ao da data de sua publicação. 

Senado Federal, 11 de agosto de 2010. – Senador José Sarney, Presi-
dente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 43, DE 2010

Suspende, nos termos do art. 52, X, da Constituição 
Federal, a execução da Lei Complementar nº 101, de 29 de 
dezembro de 1993, do Estado de Santa Catarina, que “fixa 
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política de reajuste de vencimento para o pessoal do Poder 
Judiciário do Estado e dá outras providências”. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É suspensa a execução da Lei Complementar nº 101, de 29 de de-

zembro de 1993, do Estado de Santa Catarina, que “fixa política de reajuste de 
vencimento para o pessoal do Poder Judiciário do Estado e dá outras providên-
cias”, declarada inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 218.874-6/SC. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 30 de agosto de 2010. – Senador José Sarney, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 44, DE 2010

Suspende, nos termos do art. 52, X, da Constituição Fe-
deral, a execução da parte final do art. 25 do Decreto nº 1, de 
11 de janeiro de 1991. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É suspensa a execução da expressão “ao qual competirá também 

fiscalizar a sua aplicação na forma das instruções por ele expedidas”, cons-
tante do art. 25, in fine, do Decreto nº 1, de 11 de janeiro de 1991, publicado 
no Diário Oficial da União de 14 de janeiro de 1991, declarada inconstitucional 
por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do 
Mandado de Segurança nº 24.312-1/DF. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 30 de agosto de 2010. – Senador José Sarney, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 45, DE 2010

Altera os arts. 7º e 15 da Resoluçãonº 43, de 2001, do 
Senado Federal, para aprimorarprocedimentos de instrução 
de operações de crédito financiamento de infraestrutura para 
a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 e dos Jogos Olím-
picos e Paraolímpicos de 2016.

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 IV:

“Art. 7º  ...............................................................................
§ 3º  ....................................................................................
IV – destinadas ao financiamento de infraestrutura para a 

realização da Copa do Mundo FIFA 2014 e dos Jogos Olímpicos 
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e Paraolímpicos de 2016, autorizadas pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN).

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

Art. 2º O § 1º do art. 15 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Fede-
ral, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso III:

“Art. 15  ...............................................................................
§ 1º  ....................................................................................
III – as operações de crédito destinadas ao financiamento 

de infraestrutura para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 
e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, autorizadas 
pelo CMN.

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

Art. 3º Revoga-se o § 5º do art. 7º da Resolução nº 43, de 2001, do Se-
nado Federal.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 31 de agosto de 2010. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 46, DE 2010

Autoriza o Estado da Bahia a contratar operação de cré-
dito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no 
valor de até US$10.000.000,00 (dez milhões de dólares nor-
te-americanos), para financiamento parcial do “Programa de 
Desenvolvimento Ambiental da Bahia (PDA)”.

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 Desenvol-
vimento (BID), no valor de até US$10.000.000,00 (dez milhões de dólares 
norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos da operação destinam- se ao financiamento 
parcial do “Programa de Desenvolvimento Ambiental da Bahia (PDA)”.

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$10.000.000,00 (dez milhões de dólares 

norte-americanos);
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V – modalidade: empréstimo do mecanismo unimonetário 
com taxa de juros baseada na Libor;

VI – moeda de desembolso: dólar norte-americano;
VII – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos, contado a partir 

da vigência do contrato;
VIII – amortização do saldo devedor: parcelas semestrais, 

consecutivas e, na medida do possível, iguais, a serem pagas em 
15 de junho e em 15 de dezembro de cada ano,vencendo-se a 
primeira 4 (quatro) anos após a data de vigência do contrato e a 
última até 25 (vinte e cinco) anos após esta data;

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

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

empréstimos do BID que financiamos empréstimos do mecanismo 
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;

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

XI – despesas com inspeção e supervisão geral: por deci-
são da política atual, o BID não cobrará montante para atender 
despesas com inspeção e supervisão geral, sendo que, conforme 
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.

§ 1º As datas de pagamento do principal, dos encargos fi-
nanceiros e dos desembolsos previstos poderão ser alteradas em 
função da data de assinatura do contrato de empréstimo.

§ 2º O mutuário poderá solicitar ao BID, nos termos do con-
trato, com o consentimento do fiador e arcando com os custos de-
correntes da opção, a conversão para taxa de juros fixa, de parte 
ou da totalidade dos saldos devedores sujeitos a taxa de juros 
baseada na Libor, e uma nova conversão para taxa de juros ba-
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seada na Libor, de parte ou da totalidade dos saldos devedores 
sujeitos a taxa de juros fixa.

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

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

I – o Estado da Bahia 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. 157 e 159, 
complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 
155, todos da Constituição Federal, e outras garantias em direito 
admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferên-
cias de recursos necessários para cobertura dos compromissos 
honrados diretamente das contas centralizadoras da arrecadação 
do Estado ou das transferências federais;

II – seja comprovado o cumprimento das condições prévias ao 
primeiro desembolso, estipuladas no contrato de empréstimo;

III – seja comprovada a situação de adimplência de que trata 
o art. 10 da Resolução nº 48, de 2007, com a redação dada pela 
Resolução nº 41, de 2009, ambas do Senado 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, 31 de agosto de 2010. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 47, DE 2010

Autoriza o Estado da Bahia a contratar operação de cré-
dito externo, com garantia da União, com o Banco Interna-
cional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor 
total de até US$30.000.000,00 (trinta milhões de dólares norte-
americanos), para financiamento parcial do “Projeto Integrado 
do Estado da Bahia: Pobreza Rural – Projeto de Combate à 
Pobreza Rural no Interior da Bahia – Produzir III”.

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 Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento (Bird), no valor total de até US$30.000.000,00 (trinta 
milhões de dólares norteamericanos).

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam-se ao financiamento parcial do “Projeto Integrado 
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do Estado da Bahia: Pobreza Rural – Projeto de Combate à Pobreza Rural no 
Interior da Bahia – Produzir III”.

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

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

senvolvimento (Bird);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$30.000.000,00 (trinta milhões de dólares 

norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo com margem variável (varia-

ble spread loan);
VI – prazo de desembolso: 31 de julho de 2013;
VII – amortização: 47 (quarenta e sete) parcelas semestrais 

e consecutivas, de valores sempre que possível iguais, vencendo-
se aprimeira em 15 de setembro de 2015 e a última em 15 de 
setembro de 2038; cada uma das 46 (quarenta e seis) parcelas 
corresponderá a 2,13% (dois inteiros e treze centésimos por cen-
to) do valor total do empréstimo e a última corresponderá a 2,02% 
(dois inteiros e dois centésimos por cento);

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

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

XI – opções de fixação de taxa de juros: a contratação na 
modalidade margem variável permite a sua alteração para contra-
tação em margem fixa mediante solicitação formal ao credor.

§ 1º As datas de pagamento do principal, dos encargos fi-
nanceiros e dos desembolsos previstos poderão ser alteradas em 
função da data de assinatura do contrato de empréstimo.

§ 2º Para o exercício das opções referidas no inciso XI do 
caput deste artigo, é autorizada a cobrança dos encargos incor-
ridos pelo Bird na sua realização e de uma comissão de transa-
ção (transaction fee).
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Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado da Bahia na 
operação de crédito externo referida nesta Resolução.

§ 1º A autorização prevista no caput é condicionada a que o Estado da 
Bahia celebre contrato com a União para a concessão de contragarantias, sob 
a forma de vinculação das receitas previstas nos arts.155, 157 e 159, em con-
formidade com o § 4º do art. 167, todos da Constituição Federal, e de outras 
garantias em direito admitidas, podendo o Governo Federal reter os recursos 
necessários para a cobertura dos compromissos honrados diretamente das 
contas centralizadoras da arrecadação do Estado da Bahia ou das transfe-
rências federais.

§ 2º Previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, o Estado 
da Bahia comprovará, junto ao Ministério da Fazenda, o cumprimento das 
condições para o primeiro desembolso, conforme estipulado no contrato de 
empréstimo, e a adimplência do Estado e de todos os seus órgãos e entida-
des quanto aos pagamentos e prestações de contas de que trata o art. 10 da 
Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal.

§ 3º A contratação referida no art. 1º é condicionada à suspensão ou 
cessação dos efeitos resultantes do Acórdão nº 1.347, de 2010, do Plenário 
do Tribunal de Contas da União.

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, 31 de agosto de 2010. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 48, DE 2010

Altera a Resolução nº 28, de 2010, do Senado Federal, 
com vistas a retificar os nomes dos credores de operação 
de crédito externo, com garantia da República Federativa 
do Brasil, entre o Estado de SãoPaulo e o Japan Bank for 
International Cooperation (JBIC) e um consórcio de bancos 
japoneses liderado pelo Sumitomo Mitsui Banking Corpora-
tion (SMBC), para financiamento parcial do Empreendimento 
Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, desenvolvido em 
cofinanciamento com o Banco Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento (Bird).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º A ementa da Resolução nº 28, de 2010, do Senado Federal, passa 

a vigorar com a seguinte redação:“Autoriza o Estado de São Paulo a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, 
com o Ja44200 pan Bank for International Cooperation (JBIC) e um consór-
cio de bancos japoneses liderado pelo Sumitomo Mitsui Banking Corporation 
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(SMBC), em ienes japoneses equivalentes a até US$130.000.000,00 (cento 
e trinta milhões de dólares norte-americanos).”

Art. 2º Os arts. 1º e 2º da Resolução nº 28, de 2010, do Senado Federal, 
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º É o Estado de São Paulo autorizado a contratar ope-
ração de crédito externo,com garantia da União, com o Japan Bank 
for International Cooperation (JBIC) e um consórcio de bancos japo-
neses liderado pelo Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), 
em ienes japoneses equivalentes a até US$130.000.000,00 (cento 
e trinta milhões de dólares norte-americanos).

.................................................................................  ” (NR)
“Art. 2º  ...............................................................................
II − credores: Japan Bank for International Cooperation (JBIC) 

e um consórcio de bancos japoneses liderado pelo Sumitomo 
Mitsui Banking Corporation (SMBC);

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

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 31 de agosto de 2010. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 49, DE 2010

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo com o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de 
até US$67.000.000,00 (sessenta e sete milhões de dólares 
norte-americanos) para financiamento parcial do “Programa 
Estruturando a Governança para a Resposta Nacional ao HIV/
AIDS e outras DST– AIDS SUS”.

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$67.000.000,00 (sessenta e sete milhões de 
dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao 
financiamento parcial do “Programa Estruturando a Governança para a Res-
posta Nacional ao HIV/AIDS e outras DST – AIDS SUS”.

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

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

III – valor: até US$67.000.000,00 (sessenta e sete milhões 
de dólares norte-americanos);

IV – modalidade: margem variável;
V – prazo de desembolso: até 30 de dezembro de 2014;
VI – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de 

valores tanto quanto possível iguais, pagas em 15 de novembro 
e em 15 de maio de cada ano, vencendo-se a primeira parcela 
em 15 de novembro de 2015 e a última em 15 de maio de 2040, 
com cada parcela correspondendo a 2% (dois por cento) do valor 
total do empréstimo;

VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de 
pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa composta pela taxa de juros 
de referência do mercado interbancário londrino (Libor) semestral 
para dólar norte-americano, acrescida de uma margem (spread) 
a ser determinada pelo Bird semestralmente; 

VIII – juros de mora: conforme disposição contratual, acres-
cidos aos juros vencidos e ainda não pagos em até 30 (trinta) dias 
após a data prevista para o seu pagamento, sendo, atualmente, 
de 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano);

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

X – opção de alteração da modalidade de empréstimo: a 
contratação na modalidade “margem variável” permite a altera-
ção para a modalidade “margem fixa” mediante solicitação formal 
ao credor.

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 A contratação referida no art. 1º é condicionada à suspensão ou 
cessação dos efeitos resultantesdo Acórdão nº 1.347, de 2010, do Plenário 
do Tribunal de Contas da União.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício destaautorização 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, 31 de agosto de 2010. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal.
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RESOLUÇÃO Nº 50, DE 2010

Autoriza o Estado de Pernambuco a contratar opera-
ção de crédito externo, com o Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), com garantia da União, no valor de até 
US$10.000.000,00 (dez milhões de dólares norte-americanos), 
de principal, para financiamento parcial do “Programa de 
Produção e Difusão de Inovações para a Competitividade de 
Arranjos Produtivos Locais (APLs) do Estado de Pernam-
buco”.

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

crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com 
garantia da União, no valor de até US$10.000.000,00 (dez 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 Produção e 
Difusão de Inovações para a Competitividade de Arranjos Produtivos Locais 
(APLs) do Estado de Pernambuco.”

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

I – devedor: Estado de Pernambuco;
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: 54 (cinqüenta e quatro) meses, 

contado a partir da vigência do contrato;
VI – modalidade: empréstimo do mecanismo unimonetário 

com taxa de juros baseada na Libor;
VII – amortização: em 31 (trinta e uma) parcelas semestrais 

e consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais, pagas nos 
meses de maio e novembro de cada ano, vencendo- se a primeira 
parcela após o período de desembolso e a última dentro do prazo 
de 20 (vinte) anos, contado da data de vigência 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 norteamericano, mais, ou menos, uma margem 
de custo relacionada aos empréstimos do BID que financiam os 
empréstimos do mecanismo unimonetário com taxa de juros ba-
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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% a.a. (setenta e cinco cen-
tésimos por cento ao ano), calculados sobre o saldo não desem-
bolsado do empréstimo, exigida juntamente com os juros, entrando 
em vigor 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato;

X – despesas com inspeção e supervisão geral: até 1% (um 
por cento) do valor do financiamento, atualmente não cobrada 
pelo credor, podendo o BID restabelecer a cobrança durante o 
período de desembolsos, em consequência da revisão que efetua 
semestralmente sobre os encargos financeiros dos empréstimos 
que concede, e mediante notificação ao mutuário.

§ 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 É facultado ao mutuário, com consentimento por escri-
to do garantidor, exercer a opção de conversão da taxa de juros 
aplicável ao montante total ou parcial do empréstimo, de flutuante, 
baseada na Libor, para fixa, e vice-versa, em montantes mínimos 
e prazos definidos no contrato de empréstimo.

§ 3º Para o exercício das opções referidas no § 2º, é auto-
rizada a cobrança dos custos incorridos pelo BID na sua reali-
zação.

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:

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, combinados com o § 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 compromissos hon-
rados, diretamente das contas centralizadoras da arrecadaçãodo 
Estado ou das transferências federais;

II – comprove junto ao Ministério da Fazenda a adimplência 
quanto aos pagamentos e prestações de contas de que trata o 
art. 10 da Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal.
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Art. 4º A contratação referida no art. 1º é condicionada à suspensão ou 
cessação dos efeitos resultantes do Acórdão nº 1.347, de 2010, do Plenário 
do Tribunal de Contas da 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, 31 de agosto de 2010. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 51, DE 2010

Autoriza o Estado de Santa Catarina 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$90.000.000,00 (noventa milhões de dólares 
norte-americanos), para financiamento parcial do “Programa 
Santa Catarina Rural – Microbacias 3”.

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 Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de até US$90.000.000,00 
(noventa milhões de dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a 
financiar parcialmente o “Programa Santa Catarina Rural – Microbacias 3”.

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

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

senvolvimento (Bird);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$90.000.000,00 (noventa milhões de dó-

lares norte-americanos);
V – modalidade: margem variável;
VI – prazo de desembolso: até 30 de setembro de 2016;
VII – amortização do saldo devedor: cada desembolso de-

verá ser pago em 30 (trinta) parcelas semestrais e consecutivas, 
em 15 de março e em 15 de setembro de cada ano,vencendo-se 
a primeira em 15 de setembro de 2020 e a última em 15 de março 
de 2035, sendo que os valores de cada parcela serão equivalentes 
a 1/30 de cada desembolso, exceto a última que será equivalente 
ao valor remanescente;

VIII – juros aplicáveis: exigidos semestralmente nas mes-
mas datas de pagamento da amortização e calculados sobre o 
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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;

IX – juros de mora: 0,50% a.a. (cinqüenta 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, constituirá o mutuário em mora, e aplicando-se o disposto 
na Seção 3.2(d) das Normas Gerais;

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: a 
contratação na modalidade margem variável permite a sua altera-
ção para contratação em margem fixa mediante solicitação formal 
ao credor (cláusula 2.07 do contrato de empréstimo).

§ 1º A margem fixa permite ao mutuário 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;

III – alteração da moeda de referência da operação de cré-
dito para o montante a desembolsar.

§ 2º O exercício das opções anteriormente referidas implica 
a cobrança dos encargos incorridos pelo Bird na realização das 
opções e de uma comissão de transação  (transaction fee).

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado de Santa 
Catarina 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, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, seja veri-
ficado pelo Ministério da Fazenda o atendimento das seguintes exigências:

I – que não conste, no âmbito da União,relativamente ao 
Estado de Santa Catarina, procedimento de cobrança referente 
à recuperação de créditos decorrentes de honra de aval ou con-
cessão de garantias;

II – que haja condição de adimplência da Administração 
Direta do Estado de Santa Catarina para com a União e suas 
entidades controladas,inclusive no que tange ao cumprimento 
do disposto no inciso VI do art. 21 da Resolução nº 43, de 2001, 
do Senado Federal;
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III – que seja formalizado contrato de contragarantia.

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, 31 de agosto de 2010. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 52, DE 2010

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$18.673.000,00 (dezoito milhões, seiscentos 
e setenta e três mil dólares norte-americanos), para financiar 
o “Programa de Renovação e Fortalecimento da Gestão Pú-
blica – Pró-Gestão”.

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$ 18.673.000,00 (de-
zoito milhões, seiscentos e setenta e três mil dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se 
a financiar o “Programa de Renovação e Fortalecimento da Gestão Pública 
–Pró-Gestão”.

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$ 18.673.000,00 (dezoito milhões, seiscen-

tos e setenta e três mil dólares norte-americanos);
V – modalidade: margem variável;
VI – prazo de desembolso: até 30 de junho de 2015;
VII – amortização: 33 (trinta e três) parcelas semestrais, 

sucessivas e sempre que possível iguais, pagas em 15 de maio 
e em 15 de novembro de cada ano, sendo que cada uma das 32 
(trinta e duas) parcelas iniciais corresponderá a 3,03% (três in-
teiros e três centésimos por cento) do valor total do empréstimo 
e a última corresponderá a 3,04% (três inteiros e quatro centé-
simos por cento);

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas da-
tas de pagamento da amortização e calculados sobre o saldo 
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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;

IX – juros de mora: 0,50% a.a. (cinqüenta 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: 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 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 É facultado ao mutuário, já devidamente autorizado por 
esta Resolução, mediante solicitação formal ao credor, exercer 
a opção de alteração da modalidade do empréstimo, de margem 
variável para margem fixa.

§ 3º Para o exercício da opção referida no § 2º, é autorizada 
a cobrança dos custos incorridos pelo BIRD na sua realização e 
de uma comissão de transação.

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.

§ 1º O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que 
o Estado 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, todos da Constituição Federal, e outras garantias em di-
reito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências de re-
cursos necessários para cobertura dos compromissos honrados diretamente 
das contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou das transferências 
federais.

§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda ve-
rificará e atestará a adimplência do Estado do Rio de Janeiro quanto aos pa-
gamentos e prestações de contas de que trata o 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 da vigência desta Resolução.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 31 de agosto de 2010. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal.



94 RESOLUÇÕES – 2010

RESOLUÇÃO Nº 53, DE 2010

Autoriza o Estado de Pernambuco acontratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, com o Banco In-
teramericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 
75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de dólares norte-ame-
ricanos), para financiar o “Programa Nacional do Turismo– 
Prodetur Nacional – Pernambuco”.

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 Interamericano de De-
senvolvimento

(BID), no valor de até US$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de 
dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a 
financiar o “Programa Nacional do Turismo – Prodetur Nacional – Pernambu-
co”.

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

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

(BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$75.000.000,00 (setenta e cinco 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 a partir 

da vigência do contrato;
VII – amortização: parcelas semestrais,sucessivas e, sem-

pre que possível, iguais, pagas em 30 de janeiro e em 30 de ju-
lho de cada ano, vencendo-se a primeira depois de transcorridos 
5 (cinco) anos e a última antes de transcorridos 20 (vinte) anos, 
ambos contados da data de assinatura do contrato;

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 trimes-
tral 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 



SENADO FEDERAL 95 

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

X – despesas com inspeção e supervisão gerais: até 1% 
(um por cento) do valor do financiamento, dividido pelo número 
de semestres compreendido no prazo original de desembolso.

§ 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 É facultado ao mutuário, com consentimento por escrito 
do fiador, exercer a opção de conversão da taxa de juros aplicável 
ao montante total ou parcial do empréstimo de flutuante, baseada 
na Libor, parafixa, e vice-versa, em montantes mínimos e prazos 
definidos no contrato de empréstimo.

§ 3º Para o exercício das opções referidas no § 2º, é auto-
rizada a cobrança dos custos incorridos pelo BID na sua reali-
zação.

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

§ 1º O exercício da autorização prevista no caput é condicionado 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 transferências de recursos 
necessários para cobertura dos compromissos honrados diretamente das contas 
centralizadoras da arrecadação do Estado ou das transferências federais.

§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda verificará 
e atestará a adimplência do Estado de Pernambuco quanto aos pagamentos e 
prestações de contas de que trata o art. 10 da Resolução nº 48, de 2007, com 
a redação dada pela Resolução nº 41, de 2009, ambas do Senado Federal.

Art. 4º A contratação referida no art. 1º é condicionada à suspensão ou 
cessação dos efeitos resultantes do Acórdão nº 1.347, de 2010, do Plenário 
do Tribunal de Contas da 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, 31 de agosto de 2010. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal.
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RESOLUÇÃO Nº 54, DE 2010

Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor 
de até US$60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares nor-
te-americanos),de principal, para financiamento parcial do 
“Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do 
Rio Grande do Sul (Profisco – RS)”.

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

de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), no valor de até US$60.000.000,00 (sessenta milhões 
de dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a 
financiar parcialmente o “Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Es-
tado do Rio Grande do Sul (Profisco – RS)”.

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

I – devedor: Estado do Rio Grande do Sul;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$60.000.000,00 (sessenta milhões de dó-

lares norte-americanos), de principal;
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, consecutivas e, 

sempre que possível, iguais, vencendo a primeira 5 (cinco) anos 
após a data de vigência do contrato e a última até 20 (vinte) anos 
após essa data, a serem pagas em 15 de maio e em 15 de no-
vembro de cada ano;

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de 
pagamento da amortizaçãoe 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 trimes-
tral para dólar norte-americano, mais, ou menos, uma margem de 
custo calculada trimestralmente como a média ponderada de todas 
as margens de custo para o BID, relacionadas com os emprésti-
mos atribuídos à cesta de empréstimos do BID que financiam os 
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empréstimos do mecanismo unimonetário, baseados na Libor, 
mais a margem (spread) para empréstimos do capital ordinário;

IX – comissão de crédito: a ser estabelecida periodicamente 
pelo BID, de 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: 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 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 É facultado ao mutuário, com consentimento por escrito 
do fiador, exercer a opção de conversão da taxa de juros aplicável 
ao montante total ou parcial do empréstimo, de flutuante, base-
ada na Libor, para fixa, e vice-versa, em montantes mínimos e 
prazos definidos no contrato de empréstimo.

§ 3º Para o exercício das opções referidas no § 2º, é auto-
rizada a cobrança dos custos incorridos pelo BID na sua reali-
zação.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado do Rio Gran-
de do Sul na contratação da operação de crédito externo referida nesta Re-
solução.

§ 1º O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que o 
Estado do Rio Grande do Sul 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, em conformidade com o § 4º do art. 167, 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.

§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda ve-
rificará e atestará a adimplência do Estado do Rio Grande do Sul e de todos 
os órgãos e entidades integrantes do Estado quanto aos pagamentos e pres-
tações de contas de que trata o art. 10 da Resolução nº 48, de 2007, com a 
redaçãodada pela Resolução nº 41, de 2009, ambas do Senado Federal.

Art. 4º A contratação referida no art. 1º é condicionada à suspensão ou 
cessação dos efeitos resultantes do Acórdão nº 1.347, de 2010, do Plenário 
do Tribunal de Contas da União.
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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, 31 de agosto de 2010. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 55, DE 2010

Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até 
US$162.454.000,00 (cento e sessenta e dois milhões, quatro-
centos e cinquenta e quatro mil dólares norte-americanos), 
para financiamento parcial do “Programa Recuperação So-
cioambiental da Serra do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata 
Atlântica”.

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$162.454.000,00 (cento e sessenta e dois 
milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a 
financiar parcialmente o “Programa Recuperação Socioambiental da Serra do 
Mar e Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica”.

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$162.454.000,00 (cento e sessenta e dois 

milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil dólares norte-
americanos);

V – modalidade: empréstimo do mecanismo unimonetário 
com taxa de juros baseada na Libor;

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

VII – amortização do saldo devedor: parcelas semestrais, 
consecutivas e, na medida do possível, iguais, vencendo-se a 
primeira 4 (quatro) anos após a vigência do contrato e a última 
até 25 (vinte e cinco) anos após esta data, sendo que os paga-
mentos semestrais deverão ocorrer em 15 de fevereiro e em 15 
de agosto de cada ano;
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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 anual para cada tri-
mestre determinada pelo BID e composta pela taxa de juros Libor 
trimestral para dólar norte-americano, mais, ou menos,uma mar-
gem de custo relacionada aos empréstimos do BID que financiam 
os empréstimos do mecanismo unimonetário com taxa de juros 
baseada na Libor e mais a margem (spread) para empréstimos 
do capital ordinário;

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

X – despesas com inspeção e supervisão geral: por deci-
são da política atual, o BID não cobrará montante para atender 
despesas com inspeção e supervisão geral, e, conforme 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 semes-
tres compreendido no prazo original de desembolsos;

XI – opção de fixação da taxa de juros: o mutuário poderá, 
com o consentimento por escrito do fiador, e desde que sejam 
respeitadosos termos e condições estabelecidos na cláusula 3.04 
das Normas Gerais, solicitar ao BID a conversão de parte ou da 
totalidade dos saldos devedores sujeitos à taxa de juros basea-
da na Libor para uma taxa de juros fixa, e uma nova conversão 
de parte ou da totalidade dos saldos devedores do empréstimo 
calculados a uma taxa de juros fixa para a taxa de juros basea-
da na Libor, sendo que qualquer ganho ou perda decorrente da 
realização das opções de conversão será repassado pelo BID 
ao mutuário.

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, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, seja veri-
ficado pelo Ministério da Fazenda o atendimento das seguintes exigências:

I – o cumprimento substancial das condições prévias ao 
primeiro desembolso;
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II – a adimplência do Estado de São Paulo com a União, 
inclusive verificando se o Cadastro Único de Convênio (Cauc) foi 
ajustadode acordo com os ofícios encaminhados pelo Estado;

III – a formalização do contrato de contragarantia;
IV – o equacionamento da questão relativa ao Acórdão 1.347, 

de 2010, do Plenário do Tribunal de Contas da União ou, ao me-
nos, a permanência da suspensão de seus efeitos.

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, 31 de agosto de 2010. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 56, DE 2010

Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, com o Banco In-
ternacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), 
no valor de até US$112.910.000,00 (cento e doze milhões, 
novecentos e dez mil dólares norte-americanos), para finan-
ciamento parcial do “Projeto de Modernização da Linha 11 
– Coral da CPTM”.

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$112.910.000,00 (cento 
e doze milhões, novecentos e dez mil dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se 
a financiar parcialmente o “Projeto de Modernização da Linha 11 – Coral da 
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM)”.

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$112.910.000,00 (cento e doze milhões, 

novecentos e dez mil dólares norte-americanos);
V – modalidade: margem variável;
VI – prazo de desembolso: até 31 de dezembro de 2012;
VII – amortização do saldo devedor: em 50 (cinquenta) parce-

las semestrais, sucessivas e, sempre que possível, iguais, pagas 
em 15 de fevereiro e em 15 de agosto de cada ano, vencendo-se 
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a primeira em 15 de fevereiro de 2016 e a última em 15 de agosto 
de 2040, sendo que cada parcela corresponderá a 2% (dois por 
cento) do valor total do empréstimo;

VIII – juros aplicáveis: exigidos semestralmente nas mes-
mas 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 
exercício fiscal;

IX – juros de mora: 0,50% a.a. (cinqüenta 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;

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 – opção de alteração de modalidade de empréstimo: a 
contratação na modalidade margem variável permite a sua al-
teração para contratação em margem fixa mediante solicitação 
formal ao credor.

§ 1º A margem fixa permite ao mutuário 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;

III – alteração da moeda de referência da operação de cré-
dito para o montante a desembolsar.

§ 2º O exercício das opções anteriormente referidas implica 
a cobrança dos encargos incorridos pelo Bird na realização das 
opções e de uma comissão de transação.

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, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, seja veri-
ficado pelo Ministério da Fazenda o atendimento das seguintes exigências:

I – assinatura do Termo de Convênio entre o mutuário e a 
CPTM;

II – condição de adimplência da Administração Direta do 
Estado de São Paulo para com a União e suas entidades con-
troladas;
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III – formalização do contrato de contragarantia.
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, 31 de agosto de 2010. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 57, DE 2010

Autoriza o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) a contratar operação de crédito externo, 
com garantia da União, com o Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), no valor total de até US$ 1.000.000.000,00 
(um bilhão de dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) autorizado a contratar operação de crédito externo, com garantia da 
União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor total 
de até US$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de dólares norte-americanos). 

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

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

I – devedor: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES); 

II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID); 

III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de dólares 

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

com taxa de juros baseada na Libor; 
VI – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos, contado a partir 

da vigência do contrato; 
VII – amortização: em 32 (trinta e duas) parcelas semestrais 

e consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais, vencendo-
se a primeira 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses após a data de as-
sinatura do contrato, e a última, 20 (vinte) anos após essa data; 

VIII – juros: exigidos semestralmente e calculados sobre o 
saldo devedor do empréstimo, a uma taxa anual para cada tri-
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mestre composta pela taxa de juros Libor trimestral para dólar 
norte-americano, mais, ou menos, uma margem de custo relacio-
nada às captações que financiam os empréstimos do mecanismo 
unimonetário baseado na Libor, mais o valor líquido de qualquer 
custo ou lucro gerado por operações para mitigar as flutuações 
da Libor, mais a margem (spread) atual para empréstimos do 
capital ordinário; 

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

X – despesas com inspeção e supervisão gerais: até 1% 
(um por cento) do valor do empréstimo; atualmente essa taxa 
não está sendo cobrada; 

XI – amortização do saldo devedor em real: fixada para cada 
desembolso, por meio de carta do BID, com base nas condições 
propostas pelo BNDES, podendo ser em parcelas mensais, tri-
mestrais, semestrais, anuais ou única (bullet) ao final do venci-
mento, desde que o prazo máximo de amortização não exceda 
20 (vinte) anos a contar da assinatura do contrato e a vida média 
do empréstimo não seja superior a 12,25 anos. 

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

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 BNDES na operação 
de crédito externo referida nesta Resolução. 

Parágrafo único. Previamente à assinatura dos instrumentos contratu-
ais, o Ministério da Fazenda comprovará o cumprimento das condições para 
o primeiro desembolso, conforme estipulado no contrato de empréstimo, e a 
adimplência do BNDES junto à União e às entidades controladas pelo Poder 
Público Federal. 

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 12 de novembro de 2010 – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal. 
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RESOLUÇÃO Nº 58, DE 2010

Autoriza a República Federativa do Brasil a conceder 
garantia à Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), 
para contratar operação de crédito externo com o Banco In-
ternacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no 
valor de até US$ 495.000.000,00 (quatrocentos e noventa e 
cinco milhões de dólares norte-americanos), cujos recursos 
destinam-se ao financiamento do “Programa Corporativo das 
Empresas de Distribuição da Eletrobrás e de Melhoria da Qua-
lidade dos Serviços e de Redução das Perdas Elétricas”. 

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

rantia à operação de crédito externo a ser contratada pela Centrais Elétricas 
Brasileiras 

S.A. (Eletrobrás), no valor de até US$ 495.000.000,00 (quatrocentos e 
noventa e cinco milhões de dólares norte-americanos), com o Banco Interna-
cional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam-se ao financiamento parcial do “Programa Corpo-
rativo das Empresas de Distribuição da Eletrobrás e de Melhoria da Qualidade 
dos Serviços e de Redução de Perdas Elétricas”. 

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$ 495.000.000,00 (quatro-
centos e noventa e cinco milhões de dólares norte-americanos); 

III − modalidade: margem fixa; 
IV – amortização do saldo devedor: 14 (quatorze) parcelas 

semestrais, sucessivas e, sempre que possível, iguais, pagas em 
15 de março e em 15 de setembro de cada ano, vencendo-se a 
primeira em 15 de março de 2016 e a última em 15 de setembro 
de 2023, sendo que cada uma das 13 (treze) primeiras parcelas 
corresponderá a 7,14% (sete inteiros e quatorze centésimos por 
cento) do valor total do empréstimo e a última corresponderá a 
7,18% (sete inteiros e dezoito centésimos por cento), não haven-
do amortização do empréstimo no ano de 2019; 

V – 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 uma margem (spread) a ser determinada pelo Bird na data de 



SENADO FEDERAL 105 

assinatura do contrato, sendo os juros fixados automaticamente 
após cada desembolso agregado de US$ 10.000.000,00 (dez 
milhões de dólares norte-americanos); 

VI – juros de mora: até 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; 

VII – comissão à vista: até 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 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 É facultado ao mutuário, com anuência por escrito do 
fiador, respeitadas as cláusulas contratuais pertinentes, solicitar 
ao Bird a conversão da taxa de juros aplicável ao montante parcial 
ou total do empréstimo, de fixa para flutuante, ou vice-versa, e da 
moeda de referência da operação de crédito, para o montante já 
desembolsado e para o montante a desembolsar. 

§ 3º Para o exercício das opções referidas no § 2º, é auto-
rizada a cobrança dos custos incorridos pelo Bird na sua reali-
zação. 

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

I – a Eletrobrás celebre contrato com a União para a conces-
são de contragarantias por meio da indicação e da vinculação de 
suas receitas próprias depositadas em conta corrente, conforme 
autorizada por sua Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 
879, de 2010, e pela decisão DEL 205, de 2010, de seu Conse-
lho de Administração; 

II – previamente à assinatura do contrato, o Ministério da 
Fazenda verifique e ateste a adimplência da Eletrobrás quanto 
aos pagamentos e prestações de contas de que trata o art. 10 
da Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal, bem como o 
cumprimento das condições prévias à realização do primeiro de-
sembolso, constantes da minuta do contrato de empréstimo. 

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 12 de novembro de 2010. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal. 
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RESOLUÇÃO Nº 59, DE 2010

Autoriza o Estado do Rio Grande do Norte a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, com 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no va-
lor de até US$ 7.000.000,00 (sete milhões de dólares norte-
americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Estado do Rio Grande do Norte autorizado a contratar opera-

ção de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 7.000.000,00 (sete milhões 
de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a 
financiar parcialmente o Projeto de Integração da Modernização da Adminis-
tração Fiscal e Financeira do Rio Grande do Norte (Profisco/RN). 

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

I – devedor: Estado do Rio Grande do Norte; 
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 7.000.000,00 (sete milhões de dólares 

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

com taxa de juros baseada na Libor; 
VI – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos, contado a partir 

da vigência do contrato; 
VII – amortização do saldo devedor: parcelas semestrais, 

consecutivas e, na medida do possível, iguais, vencendo-se a 
primeira 4 (quatro) anos após a vigência do contrato e a última 
até 20 (vinte) anos após esta data, sendo que os pagamentos 
semestrais deverão ocorrer em 15 de fevereiro e em 15 de agos-
to de cada ano; 

VIII – juros aplicáveis: exigidos semestralmente nas mes-
mas 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 trimestral para dólar norte-americano, mais, ou me-
nos, uma margem de custo relacionada aos empréstimos do BID 
que financiam os empréstimos do mecanismo unimonetário com 
taxa de juros baseada na Libor e mais a margem (spread) para 
empréstimos do capital ordinário; 
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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, entrando em vigor 
60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, sendo que em 
caso algum poderá exceder ao percentual de 0,75% a.a. (setenta 
e cinco centésimos por cento ao ano); 

X – despesas com inspeção e supervisão gerais: por deci-
são da política atual, o BID não cobrará montante para atender 
despesas com inspeção e supervisão gerais; conforme revisão 
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 financiamento, dividido pelo número de 
semestres compreendido no prazo original de desembolsos; 

XI – opção de fixação da taxa de juros: o mutuário poderá, 
com o consentimento por escrito do fiador e desde que sejam 
respeitados os termos e condições estabelecidos na cláusula 
3.04 das Normas Gerais, solicitar ao BID 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 totalidade dos saldos devedores do empréstimo 
calculados a uma taxa de juros fixa para a taxa de juros basea-
da na Libor, sendo que qualquer ganho ou perda decorrente da 
realização das opções de conversão será repassado pelo BID 
ao mutuário. 

§ 1º As datas de pagamento do principal, dos encargos fi-
nanceiros e dos desembolsos previstos poderão ser alteradas em 
função da data de assinatura do contrato de empréstimo. 

§ 2º Para o exercício das opções referidas no inciso XI des-
te artigo, é autorizada a cobrança dos encargos incorridos pelo 
BID na sua realização. 

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

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicio-
nado a que, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, seja veri-
ficado pelo Ministério da Fazenda o atendimento das seguintes exigências: 

I – cumprimento substancial das condições prévias ao pri-
meiro desembolso; 

II – formalização do contrato de contragarantia; 
III – adimplência do Estado do Rio Grande do Norte com 

a União; 
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IV – que tenha sido equacionada a questão relativa ao acór-
dão 1347/2010 – Plenário do TCU – ou que permaneça, ao me-
nos, a suspensão de seus efeitos. 

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 em 1º de janeiro de 2011. 
Senado Federal, em 26 de novembro de 2010. – Senador José Sarney, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 60, DE 2010

Autoriza o Município de Aracaju, Estado de Sergipe, a 
contratar operação de crédito externo, com garantia da Repú-
blica Federativa do Brasil, no valor de até US$ 30.250.000,00 
(trinta milhões e duzentos e cinquenta mil dólares norte-
americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Município de Aracaju, Estado de Sergipe, autorizado a contratar 

operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 30.250.000,00 (trinta 
milhões e duzentos e cinquenta mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos da operação destinam-se ao “Programa 
Integrado de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social do Município de Ara-
caju, 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 Aracaju, Estado de Sergipe; II – 
credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); III – ga-
rantidor: República Federativa do Brasil; 

IV – valor: até US$ 30.250.000,00 (trinta milhões e duzentos 
e cinquenta mil 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 – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos, contado a partir 

da vigência do contrato; 
VIII – opções de conversão: o mutuário poderá exercer a 

opção de conversão dos desembolsos de moeda e/ou a opção 
de conversão de moeda dos saldos devedores; 

IX – amortização do saldo devedor em dólares norte-ame-
ricanos: parcelas semestrais e consecutivas, de valores tanto 
quanto possível iguais, pagas em 15 de abril e em 15 de outubro 
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de cada ano, vencendo-se a primeira após 5 (cinco) anos da data 
de assinatura do contrato e a última até 25 (vinte e cinco) anos 
depois dessa mesma data; 

X – amortização do saldo devedor em reais: será fixada 
para desembolso convertido para reais; as condições oferecidas 
pelo BID ao mutuário constarão das Cartas de“Cotação Indicativa 
da Conversão de Desembolso ao Mutuário” e de “Notificação da 
Conversão de Desembolso”; 

XI – juros aplicáveis para saldo devedor em dólares norte-
americanos: exigidos semestralmente nas mesmas datas de 
pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa composta pela taxa Libor 
semestral para dólar norte-americano, mais, ou menos, uma 
margem de custo relacionada aos empréstimos que financiam 
os empréstimos da modalidade Libor, acrescido (i) do valor líqui-
do de qualquer custo/lucro gerado por operações para mitigar as 
flutuações da taxa Libor e (ii) da margem para empréstimos do 
capital ordinário; 

XII – juros aplicáveis para saldo devedor em reais: no caso 
da conversão de moeda, o BID indicará, por meio da Carta de 
Notificação, a taxa de juros base, que significa a taxa de juros 
equivalente, no mercado de reais (BRL), à taxa Libor para dó-
lar norte-americano para 3 (três) meses, acrescida de 10 (dez) 
pontos-base (pbs); a taxa de juros base será determinada para 
cada conversão em função: (i) da taxa fixa de juros aplicada a um 
montante nominal corrigido pela inflação; (ii) do cronograma de 
pagamentos; (iii) da data da conversão; e (iv) do montante nomi-
nal de cada conversão; 

XIII – opção de fixação da taxa de juros: o mutuário poderá 
solicitar ao BID a conversão para uma taxa de juros fixa de parte 
ou da totalidade dos saldos devedores sujeitos à taxa de juros 
baseada na taxa Libor e uma nova conversão de parte ou da to-
talidade dos saldos devedores sujeitos à taxa de juros fixa para 
uma taxa de juros baseada na taxa Libor; cada conversão so-
mente poderá ser realizada em valor 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); 

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

XV – despesa com inspeção e supervisão gerais: não po-
derá ser superior a 1% (um por cento) do financiamento, dividido 
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pelo número de semestres compreendido no prazo original de 
desembolsos. 

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 Ara-
caju, Estado de Sergipe, na operação de crédito externo referida nesta Re-
solução. 

Parágrafo único. A autorização prevista no caput fica condicionada a 
que: 

I – o Município de Aracaju, Estado de Sergipe, celebre con-
trato 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 tribu-
tárias estabelecidas no art. 156, todos da Constituição Federal, 
e outras garantias em direito admitidas, podendo o Governo Fe-
deral requerer as transferências de recursos necessários para 
cobertura dos compromissos honrados diretamente das contas 
centralizadoras da arrecadação do Estado ou das transferências 
federais; 

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

III – seja comprovada a situação de adimplência de todas 
as obrigações da administração direta do Município de Aracaju, 
Estado de Sergipe, 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, 10 de dezembro de 2010. – Senador José Sarney, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 61, DE 2010

Ratifica, com base no art. 98 inciso III, do Regimento 
Interno do Senado Federal, os atos de gestão relativos ao 
quadro de pessoal efetivo do Senado Federal, praticados no 
exercício das atribuições previstas no art. 52 inciso XIII, da 
Constituição Federal e no art. 3º da Parte II do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 
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Art. 1º Esta Resolução ratifica, com base no art. 98 inciso III, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, os atos de gestão relativos ao quadro de 
pessoal efetivo do Senado Federal, praticados no exercício das atribuições 
previstas no art. 52 inciso XIII, da Constituição Federal e no art. 3º da Parte II 
do Regulamento Administrativo do Senado Federal. 

Art. 2º São ratificados os seguintes atos relativos ao concurso público 
do Senado Federal, regido pelos Editais nºs 01 a 05, de 2008, assim como os 
editados para seu fiel cumprimento: 

I – Ato da Comissão Diretora nº 9, de 2008, que autorizou 
a realização do concurso público, na forma publicada no Boletim 
Administrativo de Pessoal de 15 de maio de 2008; 

II – Atos do Presidente nºs 6, 371 e 427, de 2009, e nº 169, 
de 2010, que extinguiram cargos, transformaram cargos vagos 
em outros do mesmo Nível e consolidaram o quadro de cargos 
efetivos do Senado Federal, na forma publicada, respectivamen-
te, nas edições do Boletim Administrativo de Pessoal de 22 de 
janeiro de 2009, 28 de setembro de 2009, 23 de outubro de 2009 
e 30 de abril de 2010; 

III – Atos do Diretor-Geral nºs 1.600, 1.888 e 1.906, todos 
de 2010, que transformaram cargos vagos em outros do mesmo 
Nível, na forma publicada, respectivamente, nas edições do Bo-
letim Administrativo de Pessoal de 18 de junho e de 13 de julho 
de 2010. 

§ 1º As diferentes categorias, áreas e especialidades em 
que se dividem os cargos efetivos do Senado Federal nos Níveis 
I, II e III são agrupadas na forma do Anexo I desta Resolução, 
de forma a simplificar e uniformizar as diferentes denominações, 
preservado o mesmo quantitativo total e garantindo-se aos apro-
vados nos concursos públicos para os cargos em questão, du-
rante a validade desses, a preservação dos direitos decorrentes 
da respectiva ordem de classificação. 

§ 2º Em decorrência do disposto neste artigo e à vista das 
conclusões da comissão especial de que trata o Ato do Diretor-
Geral nº 2.584, de 2010, o quadro de servidores efetivos do Se-
nado Federal é consolidado nos termos do Anexo II. 

§ 3º Serão extintos, quando vagarem: 
I – o cargo da especialidade Segurança, área Polícia e Se-

gurança, da categoria de Analista Legislativo (Nível III); 
II – o cargo da especialidade Reabilitação, área de Saúde e 

Assistência Social, da categoria de Técnico Legislativo; 
III – os cargos das categorias de Auxiliar Legislativo (Nível 

I) e Secretário Parlamentar (Nível II). 
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§ 4º É autorizada a Diretoria-Geral a transformar, quando 
vagarem, até o limite de 30 (trinta) cargos da categoria Analista 
Legislativo (Nível III), especialidade Processo Industrial Gráfico, 
área Apoio Técnico ao Processo Industrial Gráfico e 100 (cem) 
cargos da categoria de Técnico Legislativo (Nível II), especialidade 
Processo Industrial Gráfico, área Apoio Técnico ao Processo Indus-
trial Gráfico, em cargos de outras especialidades, respeitando-se 
sempre o mesmo Nível e a disponibilidade orçamentária. 

§ 5º Todos os cargos de que trata este artigo serão providos 
exclusivamente por concurso público de provas ou de provas e 
títulos, sendo vedada sua transformação ou extinção para criação 
de cargos de provimento em comissão. 

Art. 3º Em cumprimento ao Acórdão nº 3.087/2010 do Plenário do Tribu-
nal de Contas da União, é consolidado em 7 (sete) o quantitativo de cargos 
da categoria em extinção de Secretário Parlamentar, do quadro de servidores 
efetivos do Senado Federal, na forma do Anexo II desta Resolução. 

Parágrafo único. A Administração adotará as providências necessárias à 
implementação da decisão referida no caput. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir das respectivas datas dos atos normativos de que trata. 

Senado Federal, 20 de dezembro de 2010. – Senador José Sarney, 
Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 62, DE 2010

Ratifica, com base no art. 98, inciso III, do Regimento 
Interno do Senado Federal, os atos de gestão praticados no 
exercício das atribuições do Senado Federal previstas no art. 
52, inciso XIII, da Constituição Federal e no art. 3º da Parte II 
do Regulamento Administrativo do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º Esta Resolução ratifica, com base no art. 98, inciso III, do Regi-

mento Interno do Senado Federal, os atos de gestão praticados no exercício 
das atribuições do Senado Federal previstas no art. 52, inciso XIII, da Cons-
tituição Federal e no art. 3º da Parte II do Regulamento Administrativo do Se-
nado Federal. 

Art. 2º Ficam ratificados, passando a fazer parte integrante desta Re-
solução, os seguintes atos, editados com vistas a dar ampla transparência e 
eficiência à gestão do Senado Federal e de seu patrimônio: 

I – Ato da Comissão Diretora nº 9, de 2009, que dispõe so-
bre a publicação de matérias e atos no Diário Oficial da União e 
no Boletim Administrativo Eletrônico de Pessoal do Senado Fe-
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deral, na forma publicada no Boletim Administrativo de Pessoal 
de 7 de julho de 2009; 

II – Ato da Comissão Diretora nº 12, de 2009, que institui o 
Portal da Transparência, na forma publicada no Boletim Adminis-
trativo de Pessoal de 7 de julho de 2009; 

III – Ato da Comissão Diretora nº 3, de 2010, que unifica e 
reorganiza a gestão contratual, patrimonial, contábil e financeira 
do Senado Federal, na forma publicada no Boletim Administrativo 
de Pessoal de 14 de abril de 2010; 

IV – Ato da Comissão Diretora nº 2, de 2010, que autoriza 
a devolução de 2 (duas) máquinas impressoras à Imprensa Na-
cional, originalmente proprietária dos referidos equipamentos, 
por meio de transferência gratuita de posse e propriedade, na 
forma publicada no Boletim Administrativo de Pessoal de 13 de 
abril de 2010; 

V – Atos do Presidente nº 155, de 2010, e nº 283, de 2010, 
que autorizam a cessão não onerosa e por prazo indeterminado 
à Presidência da República, por meio de transferência gratuita 
de posse, de mobiliário de época ocioso para integrar a deco-
ração do Palácio do Planalto, na forma publicada nas edições 
do Boletim Administrativo de Pessoal de 26 de abril e de 30 de 
agosto de 2010; 

VI – Ato do Primeiro-Secretário nº 44 de 2009, que unifica 
a gestão de pessoal do Senado Federal. 

Art. 3º Ficam ratificados, passando a fazer parte integrante desta Reso-
lução, os seguintes atos relativos à estrutura do Senado Federal, assim como 
os editados para seu fiel cumprimento: 

I – Ato da Comissão Diretora nº 4, de 2007, que consolida a 
redação do Regulamento Administrativo do Senado Federal, na 
forma publicada no Boletim Administrativo de Pessoal de 26 de 
abril de 2007, naquilo que for compatível com a Lei nº 12.300, de 
28 de julho de 2010; 

II – Ato da Comissão Diretora nº 9, de 2007, que cria o Centro 
de Altos Estudos, na forma publicada no Boletim Administrativo 
de Pessoal de 13 de dezembro de 2007; 

III – Ato da Comissão Diretora nº 6, de 2008, que modifica a 
estrutura administrativa da Secretaria Especial de Comunicação 
Social, na forma publicada no Boletim Administrativo de Pessoal 
de 9 de abril de 2008; 

IV – Decisão da Comissão Diretora de 6 de maio de 2008, 
que confere aos gabinetes de lideranças de partidos com menos 
de 3 (três) senadores um cargo em comissão de Assessor Téc-
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nico (SF-02), na forma publicada no Boletim Administrativo de 
Pessoal de 7 de maio de 2008; 

V – Atos do Presidente nº 50 e nos 81 a 87, todos de 2009, 
que extinguem órgãos e funções comissionadas na estrutura do 
Senado Federal, na forma publicada na edição do Boletim Admi-
nistrativo de Pessoal de 30 de março de 2009 e, no caso do Ato 
nº 81, de 2009, na forma republicada em 9 de julho de 2009. 

Art. 4º Serão concedidas férias coletivas aos servidores do Senado Fe-
deral no mês de janeiro. 

§ 1º Para as unidades essenciais, em que o funcionamento deva ser inin-
terrupto, a Diretoria-Geral e a Secretaria-Geral da Mesa poderão fixar o número 
necessário de servidores que deverão permanecer em serviço. 

§ 2º As férias poderão ser interrompidas, a juízo da Administração, sem-
pre que for indispensável ao funcionamento do Senado Federal. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir das respectivas datas dos atos normativos de que trata. 

Senado Federal, 20 de dezembro de 2010. – Senador José Sarney, 
Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 63, DE 2010

Autoriza a contratação de operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de 
até ¥ 19.169.000.000,00 (dezenove bilhões, cento e sessenta 
e nove milhões de ienes), entre a Companhia de Saneamento 
Básico de São Paulo (SABESP) e a Agência de Cooperação 
Internacional do Japão (JICA), destinada a financiar, parcial-
mente, o “Programa de Recuperação Ambiental da Região Me-
tropolitana da Baixada Santista – Fase II (Onda Limpa II)”.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a União autorizada a conceder garantia na operação de cré-

dito externo, no valor de até ¥ 19.169.000.000,00 (dezenove bilhões, cento 
e sessenta e nove milhões de ienes), a ser celebrada entre a Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) e a Agência de Co-
operação Internacional do Japão (JICA).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a 
fi nanciar, parcialmente, o “Programa de Recuperação Ambiental da Região 
Metropolitana da Baixada Santista – Fase II (Onda Limpa II)”.

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);
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II – credor: Agência de Cooperação Internacional do Japão 
(JICA);

III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até ¥ 19.169.000.000,00 (dezenove bilhões, cento 

e sessenta e nove milhões de ienes);
V – prazo de desembolso: até março de 2012;
VI – amortização: em 37 (trinta e sete) parcelas semestrais 

e consecutivas, na medida do possível, de valores iguais, a serem 
pagas sempre em 20 de agosto e em 20 de fevereiro; a primeira 
parcela será paga 7 (sete) anos após a data de assinatura do con-
trato BZ – P15 (Programa de Recuperação Ambiental da Região 
Metropolitana da Baixada Santista – Fase I (“Onda Limpa I”);

VII – juros: serão cobradas duas taxas de juros:
i) 1,8% a.a. (um inteiro e oito décimos por cento ao ano) 

sobre o montante alocado à categoria “Estações de Tratamen-
to de Esgoto” e ii) 2,5% a.a. (dois inteiros e cinco décimos por 
cento ao ano) sobre o montante destinado à categoria “ Redes 
de Esgoto”; durante o período dos desembolsos, os pagamentos 
semestrais serão realizados em 20 de setembro (juros incorridos 
entre 20 de fevereiro e 19 de agosto do ano em questão) e em 
20 de março (juros incorridos entre 20 de agosto e 19 de feve-
reiro do ano anterior); encerrado o período de desembolsos, os 
pagamentos semestrais serão realizados em 20 de agosto (juros 
incorridos entre 20 de fevereiro e 19 de agosto do ano em curso) 
e em 20 de fevereiro (juros incorridos entre 20 de agosto do ano 
anterior e 19 de fevereiro do ano em curso); entretanto, quando 
a data fi nal dos desembolsos (closing date) não for inferior a 3 
(três) meses do dia 20 de setembro ou 20 de março, o primeiro 
pagamento de juros após a closing date será efetuado em 20 de 
setembro ou em 20 de março, o que ocorrer primeiro;

VIII – juros de mora: 2% a.a. (dois por cento ao ano) acima 
dos juros devidos;

IX – comissão sobre os desembolsos: 0,1% a.a. (um décimo 
por cento ao ano) sobre cada 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 O exercício da autorização a que se refere o caput do art. 1º fica 
condicionado a que:

I – a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo (SABESP) celebre contrato com a União para concessão 



116 RESOLUÇÕES – 2010

de contragarantias por meio da indicação e vinculação de suas 
receitas próprias;

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 Dezembro de 2010 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, nos termos do art. 167, § 4º, da 
Constituição Federal;

III – previamente à assinatura do contrato, o Ministério da 
Fazenda verifi que e ateste a adimplência da Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado de São Paulo quanto aos pagamen-
tos e prestações de contas de que trata o art. 10 da Resolução 
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, 22 de dezembro de 2010. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal.
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