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Ata da 237a Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 18 de dezembro de 2012
2a

Sessão Legislativa Ordinária da

54a

Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney, Anibal Diniz, Casildo Maldaner,
Acir Gurgacz, Inácio Arruda e Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 5 minutos e
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Compareceram: 74 Senadores

Operador: N1LSO StLA DE ALMEIDA

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT RO) - Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
- RO) - A Presidência do Senado Federal recebeu,
por meio do Ofício n° 541, Relatório de Viagem da
Senadora Lídice da Mata, referente ao Requerimento
no 996, de 2012, de missão, no qual relata comparecimento à Audiência Pública da Comissão Parlamentar
de Inquérito do Tráfico de Pessoas em Salvador - BA,
no dia 12 de novembro de 2012.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.

1niia: 18112/12 2249

Pin: 2

É o seguinte o ofício:
Of. GSLMAT n° 541/2012
Brasília, 14 de dezembro de 2012
Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, em atenção aos termos do art. 70 da Constituição
Federal, e com referência ao Requerimento n° 996, de
2012, encaminho relatório de viagem decorrente da
audiência pública da Comissão Parlamentar de Inquérito do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas do
Senado Federal, na cidade de Salvador/BA, no dia 12
de novembro próximo passado.
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Seguem, também em anexo, matérias jornalísticas que ilustram minha participação.
Atenciosamente, - Lídice da Mata, Senadora
da República.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT RO) - A Presidência do Senado Federal recebeu, por
meio do Ofício n° 542, Relatório de Viagem da Senadora Lídice da Mata, referente ao Requerimento n°
1.061, de 2012, de missão, no qual relata comparecimento à Audiência Pública da Comissão Parlamentar
de Inquérito do Tráfico de Pessoas em Manaus - AM,
no dia 10 de dezembro de 2012.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o ofício:
Of. GSLMAT n° 542/2012
Brasília, 14 de dezembro de 2012
Senhor Presidente,
Cumprimentado cordialmente Vossa Excelência,
em atenção aos termos do art. 70 da Constituição Federal, e com referência ao Requerimento n° 1.061, de
2012, encaminho relatório de viagem decorrente da
audiência pública da Comissão Parlamentar de Inquérito do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas do
Senado Federal, na cidade de Manaus, no dia 10 de
dezembro próximo passado.
Seguem, também em anexo, matérias jornalísticas que ilustram minha participação.
Atenciosamente, - Lídice da Mata, Senadora
da República.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
- RO) - A Presidência do Senado Federal recebeu,
por meio do Ofício n° 2.070, Relatório de Viagem da
Senadora Ana Amélia, referente ao Requerimento
n° 986, de 2012, de missão, no qual relata comparecimento ao encontro da União Interparlamentar e da
ONU, na cidade de Nova Iorque - EUA, nos dias 6 e
7 dezembro de 2012.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o ofício:
Ofício n° 2.070/2012 - GSAAME
Brasília, 14 de dezembro de 2012
Caro Presidente Senador José Sarney,
Cumprimentando-o cordialmente, encaminho
o registro que fiz de minha participação, por designação de Vossa Excelência, no encontro da União
Interparlamentar com Organização das Nações Uni-
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das, realizado em Nova York, EUA, nos dias 6 e 7 de
dezembro de 2012.
Cordialmente, - Senadora Ana Amélia, PP—RS.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
- RO) - A Presidência do Senado Federal recebeu
expediente da Senadora Ana Rita, referente ao Requerimento n°1.062, de 2012, no qual relata comparecimento à Audiência Pública da CPMI da Violência
contra a Mulher na cidade de Goiânia - GO, no dia 14
de dezembro de 2012.
O expediente vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o expediente:
RELATÓRIO DE VIAGEM - GOIÂNIA
(Requerimento n° 1.062-2012)
Relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga a violência contra a mulher
no Brasil, estive na sexta-feira (14-12) em audiência
pública realizada pela CPMI em Goiânia, na Assembleia Legislativa de Goiás, em etapa que encerrou o
ciclo de audiências públicas e diligências nos Estados
e Distrito Federal.
Com as informações apuradas na ocasião pela
CPMI em Goiânia, o relatório trará consolidado o diagnóstico da realidade de violência contra a mulher no
Brasil - o que foi constatado de ruim e de boas práticas nos equipamentos e rede de atendimento à mulher
- bem como apontamentos do que é ideal diante do
quadro encontrado e sugestões de políticas públicas
para a reversão dessa realidade. Recomendações aos
órgãos competentes sobre a aplicabilidade da legislação, de forma especial, da Lei Maria da Penha, também
constarão no relatório.
Durante a audiência pública realizada em Goiânia, a CPMI constatou problemas de precariedade
nos órgãos e na rede de atendimento às mulheres em
Goiás. Falta de pessoal especializado, de capacitação
de funcionários e sucateamento das poucas delegacias de atendimento à mulher e inexistência de alguns
equipamentos como casas abrigos públicas também
foram diagnosticados.
Foram inquiridas as seguintes autoridades: a Delegada Geral da Polícia Civil, Doutora Adriana Accorsi,
representante do Secretário de Estado de Segurança
Pública, Delegado Federal Joaquim Cláudio Figueiredo Mesquita; a Secretária de Estado de Políticas para
Mulheres e Promoção da Igualdade Racial, Gláucia
Maria Theodoro Reis; o Juiz de Direito, Doutor Donizete Martins de Oliveira, representante do Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça de
Goiás, Desembargador Leobino Valente de Chaves; a
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Promotora de Justiça dos Direitos da Mulher, Doutora
Rúbia Correia Coutinho, representante do Procurador
Geral de Justiça, Doutor Benedito Torres Neto e o Defensor Público, Alaor Arantes da Silva, representante
do Defensor Público Geral, Doutor Alexandre Eduardo
Felipe Tocantins.
Também falou á CPMI da Mulher, representando
a sociedade civil organizada, a coordenadora do Fórum Goiano de Mulheres, a Sra. Fátima Veloso, que
apresentou um dossiê da violência contra a mulher no
estado de Goiás. A Secretaria de Estado de Políticas
de Mulheres e Promoção da Igualdade Racial e o Ministério Público de Goiás também entregaram à CPMI
um relatório com as respostas solicitadas.
O Secretário de Estado de Saúde de Goiás, o
Doutor Antônio Faleiros, não compareceu e nem enviou representante.
A Comissão já esteve no Distrito Federal, Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande
do Sul, Espírito Santo, Alagoas, Paraná, São Paulo,
Bahia, Paraíba, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul,
Amazonas, Pará, Roraima, Ceará e Goiás.
Brasília, 18 de dezembro de 2012. - Ana Rita,
Senadora da República (PT/ES).
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
- RO) - Sobre a mesa, ofício que será lido.

Dezembro de 2012

É lido o seguinte:
Of. n° 265/2012 - CRE/PRES
Brasília, 18 de dezembro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente José Sarney,
Nos termos do art. 89, inciso IV, do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência a designação do Senador Blairo Maggi para, nas
vagas anteriormente ocupadas pelo Senador Cidinho
Santos, compor como membro titular a Subcomissão
Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira
(CREPAFF), e a Subcomissão Permanente para Modernização e Reaparelhamento das Forças Armadas
(CREMRFA), e, como suplente, a Subcomissão Permanente de Monitoramento da Implantação das Medidas
Adotadas na Rio+20, e do Regime Internacional sobre
Mudanças Climáticas (CRER+20).
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente, Fernado CoIlor, Presidente da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT RO) - O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:

PARECER
N° 1677, DE 2012
Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS,
sobre a Mensagem n" 117, de 2012 (n 5661201 2- na
origem), da Presidente da República, que encaminha
ao Senado Federal proposta para que seja autorizada
contratação de operação dc crédito externo. com garantia
da República Federativa do Rrasil, no valor de até
IJSS 600.000.000,00 (seiscentos milhões de dólares dos
Estados Unidos da América), entre o Estado da I3ahia e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (1310), cujos
recursos serão destinados a financiar, parcialmente, o
"Programa de Consolidação do Equilibrio Fiscal para o
Desenvolvimento do Estado da Bahia - PROCONFIS 11".

RELATOR: Senador ANJEAL DINIZ

- RELATÓRIO
A Presidente da República, mediante a Mensagem n° 117, de
2012 (n° 566, de 12 de dezembro de 2012, na origem), submete à apreciação

do Senado Federal pleito do Estado da Bahia, para que seja concedida a
autorização para contratação de operação de crédito com o Banco
Interamercano de Desenvolvimento ( BID), com garantia da República
Federativa do Brasil.

Dezembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 19 73013

Os recursos da operação de. crédito, no valor de até US
600.000.00000 (seiscentos milhões de dólares dos Estados Unidos da
América), destinam-se, a financiar, parcialmente, o Programa de
Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento do Estado da
Bahia - PROCONFIS IF'
Conforme Parecer Técnico da Secretaria da Fazenda do Estado da
Bahia, o Pro&ania de Consolidação do Eqiiiibrio Fiscal para o
Desenvolvimento do Estado da Bahia - PRC)CONFIS IT visa reforçar o processo
de ajuste fiscal da Estado e a consequente ampliação da capacidade de
investimento necessária às demandas sempre crescentes por serviços públicos.
A matéria encontra-se instruída com documentos pertinentes, entre
os quais a Exposição de Motivos n° 00249/2012-MF, de 12 de dezembro de
2012, do Ministro da Fazenda, os pareceres favoráveis da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (Parecer PGFN/COF n 2502/2012, de 10 de dezembro de
2012), da Secretaria do Tesouro Nacional (Pareceres n 1727/2012
COPEM/SIN, de 6 de dezembro de 2012, e n° 1725/2012 COPEM!STN, de 5
de dezembro de 2012, e Nota n° 830/2012/COREMISTN, de 15 de outubro de
2012) e da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia n° PA-NLC-MSQ-597120 12,
de 27 de setembro de 2012,, e n' PA-NLC-VSN-675t2012. de 12 de novembro
de 2012; a Recomendação ri0 1.282, de 20 de dezembro 2011, da Comissão de
239/2012Oficio
ri°
Externos
(Cofiex);
Financiamentos
o
DEPEC/DICIN/SUREC de 21 de novembro de 2012, por meio do qual o Banco
Centrai providenciou o credenciamento da operação, sob o n0 ROF TA 632645;
e a minuta do contraio de emprstimo.
A liberação dos recursos da operação de crédito está prevista
para os exercícios de 2012 e 2013, com amortizações semestrais; os prazos de
amortização e de carência serão, respectivamente, de 240 meses e de 66
meses, ambos contadds da data de celebração do contrato, e o custo efetiva da
operação foi estimado em 2.76% ao ano, flutuante conforme variação da
LIBOR, considerado aceitável pela STN.
Ii— ANÁLISE
A análise da presente operação de credito externo fiindaenta-se
no art. 52, incisos V. VH e VIII da Constituição Federal .e visa a verflcar o
cumprimento das detem,i.nações das Resoluções n° 40 e n 43, de 2001, e 48,
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de 2007, todas do Senado Federal, e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas
são as normas que regulam os limites e condições para a contratação de
operações de crédito internas e externas, inclusive concessão de garantia, no
âmbito dos três niveis de goyerno.
De acordo cornos Pareceres n` 1 725 e 1,72, de 2012, ambos da
Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios
(COPEM) da STN, o Estado da Bahia cumpre os limites e demais condições
denidas pelas referidas resoluções. Portanto, atende os requisitos minimos
previstos no art. 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Entende a STN, portanto, que a atual situação de endividamento
do Estado comporta a assunção das obrigações financeiras advindas da
contratação desse novo empréstimo.
Como ressaltado naqueles pareceres, anexos à Mensagem
encaminhada ao Senado Federal, o Estado da Bahia atende aos limites
definidos nas Resoluções n° 40 e n° 43, de 2001, do Senado Federal. Em
particular, os limites definidos nos incisos 1, II e 111 do art. 7° da Resolução nD
43, de 2001, que tratam, respectivamente, do montante anual passível de
contratação, do montante máximo de comprometimento da receita corrente
líquida com amortizacões juros e demais encargos financeiros da divida
consolidada, e do montante da divida consolidada dos Estados.
Conforme declaração do Chefe de Poder Executivo do Estado da
Bahia, as ações previstas para o PROCONFIS 11 estão inseridas no Plano
Plurianual 2012-201 5 estabelecido pela Lei Estadual n° 12.504, de 29 de
dezembro de 2011.
O Governador atesta também que o orçamento previsto para o
exercício financeiro de 2012, nos termos da Lei Estadual n 12503, de 29 de
novembro de 2011, contempla dotações suficientes para o ingresso de
recursos relativos à operação e aos seus encargos, sendo que as dotações serão
supleinentad.as, se nccessáras e na ocorrência de eventuais acréscimos. Tais
variações podem decorrer, por exemplo, de variações na taxa de câmbio.
Í

De fato, em razão da variação cambial ocorrida em 2012 e por
nuejo do Decreto n° 71.de 2X de novembro de 2012- o Estado da Bahia
procedeu a suplenuentação orçamentária no valor de R$ 89746.000,00 -
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perfazendo, dessa forma, o valor de R$ 840 milhões, suficiente para cobertura
orçamentária de urna liberação de até US$ 400 milhões no exeiicio de 2012
a urna taxa de câmbio de R$ 2,10 por USS.
Com vis1aÊs à concessão da garantia da União, submetida ao que
detennina o art. 40 da LRF e aos limites e condições previstos nos arts. 90 e
10 da Resolução do Senado Federal n° 48, de 2007, examina-se, em seguida, a
situação de adimp1ncia do Estado em relação á União e as contragarantias
oferecidas.
A Lei Estadual D 12.359, de 26 de setembro de 2011, autoriza o
Poder Fxecuti'%rc a contratar operação de crédito extenio com o BID, no valor
de até US5 600 milhões, destinada ao PROCONFIS II, e a vincular, como
contragarantias à garantia da União, as parcelas necessárias e suficientes das
receitas a que se referem os arts. 155, 157 e 159, na forma do § 4° do art. 167,
todos da Constituição Federal, e outras garantias em direito admitidas.
De acordo com estudo elaborado pela SI'1 sobre o
comprometimento das transferências federais e receitas próprias do Estado da
Bahia, objeto da vinc.ulação autorizada a STN concluiu que elas 5ão gaLantias
suficientes ao ressarcimento da União, se esta porventura vier a ser chamada a
honrar o compromisso na condição de garantidora da operação.
Relativamente à adiniplén.cia fiscal e financeira do Estado,
inclusive quanto à prestação de contas de recursos recebidos da União, a SYN
assinalou .no já citado Parecer n° 1727/20 12-COPEMJSTN. que, em consulta
eletrônica ao Cadastro único de Convênios (CAUC) foi constatada uma
irregularidade referente à Administração Direta do Estado da Bahia. Vale
enfaiizar, entretanto, que a Resolução n° 41, de 2009, ue alteruii a Resolução
n° 48, de 2007, possibilita a comprovação de adLmpincia do Ente por ocasião
da assinatura do contrato.
Destaque-se, todavia, que não há registro de compromissos
honrados pela União em nome do Governo do Estado da Bahia nos últimos
anos, em decorrência de garantias coucedidas, estando ainda o Estado
adimplente com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional,
Não há ainda pendências do Estado referentes aos fmanciarneritos e
refinanciainentos concedidos pela União.
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Conforme o Relatório de Gestão Fiscal da União para o 23
quadrimestre de 2012, eiste margem para a concessão da pleiteada garantia
da Unido: ae.ntro dos limites estabelecidos pelo Senado Fedei-al nos termos do
art. 9° da Resolução n° 48, de 2007.
A Secretaria do Tesouro Nacional procedeu ainda a unia
avaliação própria acerca da capacidade de pagamento do empréstimo pelo
Estado. Ela é afenda nos termos da Portaria MF ri0 306, de 2012, e serve de
parâmetro para efeito da concessão de garantia da União.
Assim, de acordo com análise consignada na Nota n° 830/2012,
de de 15 de outubro de 2012, da Coordenação-Geral das Relações e Análise
Financeira dos Estados e Municípios (COREM) da STN. o Estado da Bahia
foi classificado na categoria 'C 1", que corresponde á situação em que o Ente
não atende ao indicador de endividamento requerido pela norma, ficando,
assiin a concessão de garantia da União condicionada ao pronunciamento
favorável do Secretário do Tesouro Nacional, nos termos do art. 9° da citada
Portada. O Senhor Secretário do Tesouro Nacional, tendo em conta que o
Estado atende aos critérios de endividamento da Resolução do Senado Federal
13 1 43, de 2001, manifestou-se favoravelmente ao pleito do Estado da Bahia.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), mediante
seu Parecer n° 2502, de 12 de dezembro de 2012, considerou que as
formalidades prévias à contratação são aquelas prescritas na Constituição e
nos dispositivos legais e regulamentares que disciplinam a matéria.,as quais
foram observadas, em especial o art. 8° da Resolução no 48, de 2007, do
Senado Federal, que veda disposição contratual de natureza política,
atentatória á soberania e ii ordem pública, contrária à Constituição e às leis
brasileiras ou que im'plique compensação automática de débitos e créditos.
Em suma, a Secretaria do Tesouro Nacional entendeu que o
Estado da Bahia apresenta capacidade financeira suficiente para contratar a
operação em exame e, fundamentada nos parâmetros que utiliza para avaliar o
risco da União na concessão da garantia solicitada, manifestou-se
favoravelmente à sua concessão, desde que atendidas as seguintes condiçõesa) a formalização do contrato de contracYaTantia entre o Estado e a União; b)
verificação previarnente à celebração
: do contrato de empréstimo da
verificaão por parte da STN da adimpléncia do Estado da Bahia com a
União; e e) verificação do cumprimento substancial das condições especiais
do primeiro desembolso constantes no contrato de empréstimo.
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Conclui-se, assim. que o Estado da Bahia atende aos limites e
condições estabelecidos pelas referidas Resoluções dê Senado Federal que
tratam da matéria e cumpre as exigências e demais condições para a prestação
de garantia pela União, contidas no art. 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
111 —VOTO

Ante o exposto, voto pela aprovação do pedido de autorização de
Estado da Bahia para contratar a operação de crédito externo com garantia da
República Federativa do Brasil, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO Na74, DE 2012

Autoriza o Estado da Bahia a contratar operação de
crédito externo, corri garanta da União, com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor de até USS 600.0O0000,00 (seiscentos
milhões de dólares dos Estados Unidos da América).

O SENADO FEDERAU resolve:
Art. 11 E o Estado da Bahia autorizado a contratar operação de
crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, com o Banco
Interamericano de. Desenvolvimento (BID), no valor de até
US$ 600.000.00000 (seiscentos milhões de dólares dos Estados Unidos da
América).
Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito
destinam-se ao "Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal paia o
Desenvolvimento do Estado da Bahia - PROCONFIS II."
Art. 20 A operação de crédito referida no ait. J deverá ser
realizada nas seguintes condições:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
- RO) - A Presidência comunica ao Plenário a abertura de prazo de cinco dias úteis perante a Mesa, para
apresentação de emendas ao Projeto de Resolução
n°74, de 2012, resultante de parecer lido anteriormente, nos termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
- RO) - Sobre a mesa, requerimento que será lido.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO N° 1.159, DE 2012
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno, a tramitação em conjunto, dos Projetos de Lei
do Senado n°s 430 e 431, de 2012, com o Projeto de
Lei do Senado n° 176, de 2008, tendo em vista regularem a mesma matéria.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2012. Senador Mário Couto.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
- RO) - O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:

-

M]

PSOL
du

i

REQUERIMENTO N° 1.160, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata
de voto de aplauso e congratulações ao Sport Club
Corinthians Paulista que, no último domingo, 16 de
dezembro, conquistou o Bicampeonato Mundial de
Clubes da FIFA.
Justificação
Depois de cinco anos, a taça do Mundial de Clubes volta ao Brasil pela excelente campanha do Corinthians e pela força e energia dos milhares de torcedores
que viajaram ao Japão e empurraram o time paulista
rumo ao segundo título mundial de sua história. O Corinthians superou o Chelsea, da Inglaterra, e quebrou
o jejum de seis anos dos sul-americanos na competição organizada pela FIFA, que foi disputada no Japão.
Com a taça de campeão do mundo ao lado, o
técnico Tite fez questão de ressaltar o sistema do Corinthians para superar o Chelsea e citou a "multiplicação corintiana", destacada antes da partida pela FIFA.
"Gosto de citar a crônica que li no site da FIFA e
inclusive mostrei para os atletas: a multiplicação corintiana. Quando cada atleta divide uma bola, intercepta
uma jogada, a torcida grita e sobe o ânimo junto. Não
significa que bloquear ou cortar uma bola seja plasticamente bonito, mas mostra a alma da equipe", disse.
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"Mostra que um clube tradicional se desdobra
para conseguir vencer. Além disso, todos os jogadores
estão preocupados em ajudar um ao outro em todos
os momentos para lutar pelo objetivo final", completou o treinador.
Com a conquista, Tite fecha uma "tríplice coroa"
no Corinthians com os títulos do Campeonato Brasileiro (2011), a Libertadores e o Mundial, ambos em
2012. Desde o São Paulo, de Telê Santana, nenhuma
equipe brasileira repetia essa sequência.
Eu, como torcedor do Santos, considero que o
Corinthians honrou o nosso país com a sua campanha
e a conquista do Bicampeonato Mundial de Clubes.
Parabéns ao Corinthians, à sua Fiel Torcida e a cada
um dos jogadores que participaram desta conquista:
Cássio, Alessandro, Chicão, Paulo André, Fábio Santos, RaIf, Paulinho, Danilo, Emerson, Wallace, Paolo
Guerrero, Juan Martínez, Jorge Henrique, bem como
ao técnico Tite.
Sala das Sessões, - Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
REQUERIMENTO N° 1.161, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à RBS TV - Porto Alegre,
pelo transcurso dos 50 anos de sua fundação, que
ocorrerá no dia 29 de dezembro de 2012.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva a todos os seus funcionários e telespectadores,
deverá ser encaminhada ao seu Diretor Antonio Tigre, no seguinte endereço: Rua Rádio e TV Gaúcha,
189 - Morro Santa Tereza - CEP: 90850-080 - Porto
Alegre/RS.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2012. Senadora Ana Amélia, PP—RS.
REQUERIMENTO N° 1.162, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à RÁDIO CULTURA AM, pelo
transcurso dos 30 anos de sua fundação, que ocorrerá
no dia 31 de dezembro de 2012.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva a todos os seus funcionários e ouvintes, deverá
ser encaminhada ao seu Diretor Garcia Moreno Stefanello, no seguinte endereço: Rua Presidente Getulio
Vargas, 153 - CEP: 99490-000 - Tapera/RS.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2012. Senadora Ana Amélia, PP—RS.
REQUERIMENTO N° 1.163, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto
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de Congratulações ao jornal O DIÁRIO, pelo transcurso dos 20 anos de sua fundação, que ocorrerá no dia
24de dezembro de 2012.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva a todos os seus funcionários e leitores, deverá ser
encaminhada ao seu Diretor Raul Petry, no seguinte
endereço: Av. Presidente Lucena, 3332 - CEP: 93900
- 000 - lvoti/RS.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2012.—
Senadora Ana Amélia, PP/RS.
REQUERIMENTO N° 1.164, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações ao JORNAL VS, pelo transcurso dos 55 anos de sua fundação, que ocorrerá no
dia 20 de dezembro de 2012.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva a todos os seus funcionários e leitores, deverá
ser encaminhada ao seu Diretor Fernando Cesar
Anschau, no seguinte endereço: Av. João Correa,
1017— Centro - CEP: 93020-690 - São Leopoldo/RS.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2012.—
Senadora Ana Amélia, PP/RS.
REQUERIMENTO N° 1.165, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à RÁDIO MARISTELA AM,
pelo transcurso dos 55 anos de sua fundação, que
ocorrerá no dia 30 de dezembro de 2012.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva a todos os seus funcionários e ouvintes, deverá
ser encaminhada ao seu Diretor Dom Jaime Pedro
Kohl, no seguinte endereço: Av. Borges de Medeiros,
401 - CEP: 95560 - 000 - Torres/RS.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2012.—
Senadora Ana Amélia, PP/RS.
REQUERIMENTO N° 1.166, DE 2012
Requeiro, nos termos regimentais, inserção em
ata de voto de pesar e apresentação de condolências
à família pelo falecimento da Senadora Cearense Maria Alacoque Bezerra.
Justificação
É com grande pesar que registramos o falecimento de Maria Alacoque Bezerra de Figueiredo, primeira
senadora do Nordeste, com mandato parlamentar entre
outubro de 1989 e fevereiro de 1990.
Nascida em Juazeiro do Norte, Alacoque foi empresária e professora de exercício e vocação. Como
escritora, produziu o livro José Bezerra, O Pacificador.
Contribuiu para o reconhecimento histórico e desenvol-
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vimento da 'terra do Padre Cícero', e de forma substancial para o engrandecimento educacional do Cariri.
São de autoria da Senadora Alacoque Bezerra,
os Projetos: "Municipalização da Merenda Escolar" e
"Piso Salarial para o Início da Carreira do Magistério
Público nos Níveis, Fundamental e Médio".
Em 2007, foi lançada a sua biografia, "Alacoque
Bezerra - A Madrinha de Juazeiro", do jornalista BIanchard Girão.
Alacoque dignificou o povo do Ceará, por isto,
figura nas páginas da nossa história como um dos
mais belos exemplos de dignidade e de amor à terra
que lhe serviu de berço.
Sala das Sessões, - Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT RO) - A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 461, DE 2012
Altera o § 11 do art. 106 da Lei n°9.279, de
14 de maio de 1996, a fim de ampliar para
até um ano o prazo de sigilo do pedido de
registro de desenho industrial.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 100 § 10 do art. 106 da Lei n°9.279, de 14 de
maio de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 106........................................................
§ 1° A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo
o pedido, pelo prazo de até um ano, contado da
data do depósito, após o que será processado.
............................................................. "(NR)
Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Entre as inovações protegidas pela Lei n°9.279,
de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, está o desenho
industrial, definido como a forma plástica ornamental de
um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores
que possa ser aplicado a um produto, proporcionando
resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.
Em outras palavras, essa é a modalidade de propriedade industrial que garante a exploração econômica exclusiva, pelo período de dez anos, prorrogável
duas vezes por cinco anos, do trabalho do intelecto
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humano que confere distinção ao aspecto externo de
um produto, sem considerar as características funcionais, protegidas por patente de invenção ou de modelo
de utilidade.
O § 10 do art. 106 da Lei da Propriedade Industrial
prevê que, no pedido de registro do desenho industrial, o depositante pode requerer o sigilo pelo prazo
de 180 (cento e oitenta dias), adiando-se a publicação
do pedido, que ocorre de forma simultânea à concessão do registro.
O objetivo da solicitação de sigilo é evitar que a
publicação do desenho industrial no Brasil impossibilite
o pedido de registro em outros países, especialmente
aqueles não signatários da Convenção de Paris, nos
quais a prévia publicação incluiria o desenho no estado
da técnica e eliminaria o requisito da inovação, prejudicando quem se interessasse por promover depósitos
concomitantes em vários locais distintos.
Por outro lado, o pedido de sigilo posterga o início da exploração econômica do desenho industrial e
reduz seu tempo total, uma vez que o prazo de prioridade já começa a transcorrer com o depósito, havendo ou não sigilo.
Entendemos, contudo, que a depender do país
em cujo território se queira promover o registro de desenho, esse prazo poderá ser insuficiente. Por isso,
propomos o aumento do prazo de sigilo na Lei de
Propriedade Industrial para um ano, a fim de propiciar oportunidade para maior proteção internacional
aos desenhos industriais registrados no Brasil. Esclarecemos que tal alteração está em harmonia com a
prática de nações com grande tradição na proteção da
propriedade intelectual, como Estados Unidos, países
da União Europeia e Japão, os quais preveem prazos
mais dilatados para o pedido de sigilo.
Por entender que a proposta vai ao encontro do
objetivo de estimular e proteger a produção intelectual brasileira, solicito o apoio dos dignos Pares para a
aprovação deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, - Senador Valdir Raupp.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N° 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996
Regula direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial
Art. 106. Depositado o pedido de registro de
desenho industrial e observado o disposto nos arts.
100, 101 e 104, será automaticamente publicado e
simultaneamente concedido o registro, expedindo-se
o respectivo certificado.
§ 10 A requerimento do depositante, por ocasião
do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido,
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pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da
data do depósito, após o que será processado.
§ 20 Se o depositante se beneficiar do disposto
no art. 99, aguardar-se-á a apresentação do documento de prioridade para o processamento do pedido.
§ 30 Não atendido o disposto nos arts. 101 e
104, será formulada exigência, que deverá ser respondida em 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo.
§ 40 Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro será indeferido.
(À Comissão de Ciência, tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, em decisão
terminativa.)
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LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N° 986,
DE 21 DE OUTUBRO DE 1969
Institui normas básicas sobre alimentos
Art. 19. Os rótulos dos alimentos enriquecidos
e dos alimentos dietéticos e de alimentos irradiados
deverão trazer a respectiva indicação em caracteres
facilmente legíveis
Parágrafo único. A declaração de "Alimento Dietético" deverá ser acompanhada da indicação do tipo
de regime a que se destina o produto expresso em
linguagem de fácil entendimento
(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO N°462, DE 2012
PROJETO DE LEI DO SENADO N°463, DE 2012
Acrescenta parágrafo único ao art. 19 do
Decreto-Lei n° 986, de 21 de outubro de
1969, para tornar obrigatória a menção ao
teor calórico dos alimentos dietéticos nos
rótulos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 19 do Decreto-Lei n°986, de 21 de
outubro de 1969, passa a vigorar acrescido do seguinte
§2°, renumerando-se o atual parágrafo único em §10 :
"Art. 19..........................................................
§1° .................................................................
§20 O rótulo de alimento dietético deverá conter a especificação do teor calórico do produto,
na forma do regulamento." (NR)
Art. 2° Esta Lei entra em vigor após cento e vinte
dias de sua publicação.
Justificação
Uma grande parte dos rótulos de alimentos diet
não traz o teor calórico do referido produto. Muitos
desses alimentos, embora sejam dietéticos, têm alto
teor calórico, além de muitas vezes possuir alto teor
de gordura, como é o caso do chocolate diet e de alimentos que são fabricados com esse produto.
Essa ausência de informação induz o consumidor
a acreditar que, por serem dietéticos, esses alimentos
têm baixo ou nenhum teor calórico, sendo, inclusive,
prejudicial aos obesos.
Nesse sentido, a presente proposição objetiva
contribuir para a defesa da saúde do número crescente
de brasileiros e brasileiras que apresentam sobrepeso
e obesidade, bem como para sua melhor orientação
nutricional.
Sala das Sessões. - Senador Valdir Raupp.

Altera o § 51 do art. 1.228 do Código Civil, a fim de definir a natureza da perda da
propriedade decorrente da posse coletiva,
de que trata o § 4° do mesmo artigo, assim
como a responsabilidade pela indenização
respectiva.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 100 § 50 do art. 1.228 da Lei 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 1.228.
§ 50 No caso do § 40 deste artigo, a justa indenização pela desapropriação judicial será
fixada pelo juiz, com pagamento sob responsabilidade da Fazenda Nacional, à conta do
respectivo crédito a ser incluído no orçamento,
mediante precatório, na forma do disposto no
art. 100 da Constituição Federal; pago o preço,
valerá a sentença como título para o registro
do imóvel em nome dos possuidores." (NR)
Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A despeito do razoável decurso de tempo desde
a edição do novo Código Civil, em 2002, até hoje os
operadores do direito ainda não chegaram a um consenso sobre a natureza da privação da propriedade
de que trata o § 40 do art. 1.228 do referido diploma.
Isso porque essa modalidade de privação da propriedade imóvel foi prevista para o caso de reivindicação judicial de bem de extensa área, em decorrência
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de posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco
anos, por considerável número de pessoas, quando
na referida área tenham sido realizados, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados
pelo juiz de interesse social e econômico relevante. A
lei, porém, não especificou se se trata de um tipo de
usucapião ou de verdadeira desapropriação.
Além disso, deixou lacuna que deu margem a
controvérsia sobre a responsabilidade pelo pagamento da indenização, isto é, se ela caberia aos próprios
posseiros reivindicantes da área pretendida ou ao
Poder Público.
Por tais motivos, a sociedade, inevitavelmente,
acaba sofrendo prejuízos pela indefinição legislativa
reinante, uma vez que permanece destituída de diretrizes capazes de resultar na necessária segurança
jurídica quanto às hipóteses e ao modo com que se
deve operar essa modalidade sui generis de perda/
aquisição da propriedade privada.
No nosso modo de ver, essa questão pode ser
perfeitamente solucionada mediante a estipulação
de que a perda da propriedade, tal como definida no
aludido dispositivo legal, decorre de autêntica desapropriação - excluindo, portanto, a tese da aquisição
por usucapião -, pois é inquestionável que apenas a
desapropriação depende de indenização a ser paga
àquele que perde a propriedade. Ademais, a toda evidência, essa desapropriação não corresponde exatamente àquela operada pelo Poder Executivo, mediante
decreto presidencial, mas opera-se por força de decisão judicial, nos exatos termos do disposto no § 40
do art. 1.228 do Código Civil, razão pela qual convém
ser denominada desapropriação judicial.
De igual modo, é possível, no nosso sentir, o
aperfeiçoamento do texto legislativo de que trata o
presente projeto de lei, a fim de definir com precisão a
quem cabe o pagamento da indenização nele prevista,
atribuindo esse ônus à Fazenda Nacional, haja vista
o interesse socioeconômico relevante expressamente
estabelecido no texto da lei como condição para a obtenção da coisa reivindicada judicialmente.
Por tais motivos, esperamos contar com o apoio dos
ilustres Pares no sentido da aprovação da matéria que
ora submetemos à consideração do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, - Senador Valdir Raupp.

§ 10 O direito de propriedade deve ser exercido
em consonância com as suas finalidades econômicas
e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora,
a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e
o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a
poluição do ar e das águas.
§ 20 São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam
animados pela intenção de prejudicar outrem.
§ 30 O proprietário pode ser privado da coisa, nos
casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade
pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente.
§ 40 O proprietário também pode ser privado da
coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa
área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de
cinco anos, de considerável número de pessoas, e
estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de
interesse social e econômico relevante.
§ 50 No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago
o preço, valerá a sentença como título para o registro
do imóvel em nome dos possuidores.

LEGISLAÇÃO CITADA

Os contratos de financiamento são em tese contratos de adesão, nos quais o consumidor em nada
contribui para sua feitura. Dessa maneira tem-se vislumbrado diversos abusos cometidos pelas instituições
financeiras escudados no pacta su servanda.
A cobrança de taxa de cadastro e similares transfere ao consumidor o ônus do serviço, que em tese
somente beneficia a instituição financeira. Exigir dos

LEI N° 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Institui o Código Civil
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar,
gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder
de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 464, DE 2012
Acrescenta o § 40 no art.53 da Lei 8078 de
11 de setembro de 1990, para considerar
abusiva e consequentemente nula cláusula
contratual que prevê cobrança de taxa de
cadastro em contratos de financiamento
O Congresso Nacional decreta:
Art. 10.0 art. 53 da Lei n°8078, de 11 de setembro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte §40 :
"Art. 53 ..........................................................
§ 40. Serão nulas as cláusulas contratuais nos
contratos supracitados que prever o pagamento
de taxa de cadastro, ou similares." (NR)
Justificação
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consumidores o pagamento de taxa para que sejam
realizadas pesquisas junto aos cadastros de proteção
de crédito em seu nome, é imoral e deve também ser
considerada ilegal, já que transfere ao consumidor o
ônus da imprevisão contratual, que cabe ao fornecedor
por determinação expressa dos princípios de defesa
dos consumidores, dispostos no inciso IV do art. 60 da
Lei 8078 de 11 de setembro de 1990.
Essa cobrança é extremamente polêmica e foi
levada ao judiciário. No âmbito do Superior Tribunal
de Justiça gerou divergências entre os ministros da
Corte. Cito como exemplo, conforme publicado no Jornal Valor, o caso analisado pelo STJ, onde "o Banco
Volkswagen havia cobrado R$500,00 para pesquisar
o histórico de uma cliente do Rio Grande do Sul que
financiou um carro de R$22 mil em 48 prestações." Resta claro, que se trata de evidente abuso de cobrança
por parte da instituição financeira, principalmente no
alto valor cobrado.
Levando em consideração que a matéria disposta constitui-se de ordem pública e de sumo interesse
social. Considerando, ainda, que todos os abusos cometidos contra os consumidores devem ser punidos
e cerceados, é que apresento o projeto em tela com
a finalidade de acabar com os questionamentos existentes acerca da matéria.
Portanto, no sentido de conferir segurança jurídica nos contratos firmados entre as partes, e proteger
o consumidor, que geralmente é a parte mais fraca da
relação jurídica, solicito o apoio dos meus ilustres pares
no sentido de debater e aprovar a matéria.
Sala das Sessões, - Senador Valdir Raupp.
LEGISLA ÇAO CITADA
LEI N° 8078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e
dá outras providências.
Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações,
bem como nas alienações fiduciárias em garantia,
consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que
estabeleçam a perda total das prestações pagas em
benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do
produto alienado.
§ 1° (Vetado).
§ 20 Nos contratos do sistema de consórcio de
produtos duráveis, a compensação ou a restituição das
parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a
fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente
causar ao grupo.
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§ 3° Os contratos de que trata o caput deste
artigo serão expressos em moeda corrente nacional.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, cabendo à
última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 465, DE 2012
Altera os arts. 17, 21, 24, 26, 38, 46 e 109,
acrescenta arts. 52-A, 52-B e 111-A, e revoga
o § 2° do art. 50, todos da Lei n°9.610, de 19
de fevereiro de 1998, para revisar aspectos
diversos da Lei de Direitos Autorais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 100 art. 17 da Lei n°9.610, de l9defevereiro
de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte § 40 :
"Art. 17.
§ 40 O organizador poderá utilizar ou reproduzir, total ou parcialmente, as obras coletivas,
mesmo sem autorização dos participantes
individuais, sem prejuízo do direito destes de
haver a remuneração contratada." (NR)
Art. 20 O art. 21 da Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:
"Art. 21 ..........................................................
Parágrafo único. Os serviços de registro deverão divulgar, a pedido de qualquer interessado
e mesmo sem prova de legítimo interesse, os
nomes dos titulares de direitos da obra registrada, bem como o prazo de vigência da proteção conferida a tais direitos." (NR)
Art. 30 O § 10 do art. 24 da Lei n° 9.610, de 19
de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 24.
§ 10 Por morte do autor, transmitem-se a seus
sucessores os direitos a que se referem os incisos 1 IVeVil.
"(NR)
Art. 40 O art. 26 da Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 26. Sem anuência de seu autor, não pode o
proprietário da obra introduzir modificações no
projeto por ele aprovado, ainda que a execução
seja confiada a terceiros, a não ser que, por
motivos supervenientes ou razões de ordem
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técnica, fique comprovada a inconveniência
ou a excessiva onerosidade de execução do
projeto em sua forma originária.
§ 1° A proibição deste artigo não abrange alterações de pouca monta, ressalvada sempre
a unidade estética da obra projetada.
§ 20 Se o autor repudiar a alteração do projeto
arquitetônico, o proprietário da obra não poderá
atribuir à construção o caráter de reprodução
da obra arquitetônica, sob pena de responder
pelos danos que causar ao autor." (NR)
Art. 50 O caput do art. 38 da Lei n° 9.610, de 19
de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 38. O autor tem o direito, irrenunciável e
inalienável, de perceber, no mínimo, cinco por
cento sobre o preço praticado em cada revenda
de obra de arte ou manuscrito, sendo originais.
(NR)
.........................................................
Art. 60 O art. 46 da Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte
inciso IX:
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Art. 900 art. 109 da Lei n°9.610, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 109. A execução pública feita em desacordo com os arts. 68, 97, 98 e 99 desta Lei
sujeitará os responsáveis a multa de três a
vinte vezes o valor que deveria ser originariamente pago." (NR)
Art. 10. A Lei n°9.610, de 19 de fevereiro de 1998,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 111-A:
"Art. 111-A. Prescreve em cinco anos a ação
civil por ofensa a direitos autorais, contado
o prazo da data em que ocorreu a violação."
Art. 11. Esta Lei entra em vigor cento e vinte dias
após a sua publicação.
Art. 12. Fica revogado o § 20 do art. 50 da Lei n°
9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
Justificação

11

"Art. 46...........................................................
IX - o uso e a reprodução da obra, total ou
parcialmente, sempre que a utilização e a reprodução não causem prejuízo a sua exploração comercial nem prejuízo injustificado aos
direitos de seus titulares." (NR)
Art. 70 A Lei n°9.610, de 19 de fevereiro de 1998,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 52-A:
"Art. 52-A. A obra intelectual realizada por
empregado ou comissário poderá ser utilizada pelo empregador ou comitente, em caráter
temporário ou permanente, sem ônus, sempre
que tal utilização estiver limitada aos objetivos
pactuados no contrato e tiver conexão com a
atividade econômica exercida pelo empregador ou comitente."
Art. 80 A Lei n°9.610, de 19 de fevereiro de 1998,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 52-13:
"Art. 52-13. Se o titular da obra não for identificável, poderá qualquer interessado, perante
a autoridade administrativa ou judicial competente, obter a licença compulsória de direitos
de uso e de exploração da obra, em caráter
oneroso, sem exclusividade e limitada ao fim
proposto, desde que comprove haver empregado todos os meios razoáveis para identificar o
titular e obter a autorização prévia necessária."

A proposta é inspirada em ensaio do jurista Manoel J. Pereira dos Santos, publicado na edição de maio/
junho de 2009 da Revista da Associação Brasileira da
Propriedade Intelectual (ABPI), e objetiva, no contexto
geral, oferecer maior garantia ao autor de obra intelectual, mas também permitir o acesso a esta, diante
da fragilidade da política formadora de acervos, do
inexpressivo empenho em se realizarem cadastros de
obras de arte de interesse público e da dificuldade de
acompanhamento das criações intelectuais junto aos
autores e sucessores.
Do ponto de vista cultural, cabe lembrar o episódio
em que se destruiu a maior parte do acervo de Hélio
Oiticica, um dos expoentes da arte moderna brasileira,
e que significou grande perda para a cultura brasileira. É alentadora, porém, a notícia de que alguns dos
principais museus de arte moderna de outros países
possuem obras importantes do artista, o que contribui
para atenuar o prejuízo.
Ao mencionar a propriedade, por parte de museus
estrangeiros, de exemplares importantes da obra de
Oiticica, uma indagação se impõe: e os museus brasileiros? Por que o acervo Oiticica não se encontrava
protegido por uma instituição de atribuição específica?
Na verdade, anteriormente, as obras em questão
estiveram aos cuidados da Fundação Hélio Oiticica,
administrada pelo Instituto Municipal de Arte e Cultura
(RIOARTE), vinculada à Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. No entanto, o herdeiro do artista,
irmão de Oiticica, passou a questionar a qualidade da
segurança proporcionada pela Fundação em relação
a eventuais desgastes e danos contra o acervo. As
desavenças resultaram na remoção das obras para
a sua residência, onde acabou ocorrendo o incêndio.
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O episódio enseja a constatação de que, provavelmente, a Fundação Hélio Oiticica padece de dificuldade
orçamentária peculiar à quase totalidade dos museus
brasileiros, e a lei não tem comandos específicos para
resolver determinadas situações, inclusive as relativas
a obras órfãs. Tal deficiência legal impede, muitas vezes, a iniciativa de aquisição de acervos notáveis e o
provimento de instalações compatíveis com a qualidade exigida para a sua conservação, o que abre espaço
para o fortuito e o desastre.
Recorde-se, a título de exemplo, do grande incêndio que destruiu parcela inestimável do acervo do
Museu de Arte Moderna (MAM), do Rio de Janeiro, em
julho de 1978. Na ocasião, em que obras de renomados artistas - Antônio Dias, Max Ernst, Miró, Picasso,
Portinari, Salvador Dali e Volpi, para citar alguns - foram consumidas pelo fogo, o desastre foi atribuído à
inoperância dos extintores disponíveis, à demora de
socorro por parte do Corpo de Bombeiros e, finalmente, à falta d'água.
Mesmo assim, a custódia responsável dos principais acervos pelas instituições museológicas oficiais
continua sendo um ideal a ser alcançado; faltam apenas
meios. Em relação a acervos de artistas falecidos, os
quais pertencem, por imposição legal, a seus descendentes, a situação tem oferecido alguns complicadores.
Esse é um dos pontos que se objetiva alterar com a
presente proposição, de modo a disciplinar o direito de
seqüela, sem que se percam as obras de arte para o
fortuito, para o anonimato da nostalgia familiar ou para
o simples intemperismo, em falta de meios adequados
à conservação.
Não se cogita, nesta proposição, de alterar a perspectiva dos detentores desses legados, ou de adquirir
as obras quando não disponibilizadas, mas promovera
cessão em comodato e estimular a parceria, em acordos celebrados com os proprietários ou herdeiros, o
que resolverá, em grande parte, o problema da conservação e propiciará a exposição e o acesso às obras,
resguardado o direito de propriedade do particular.
É ilustrativo desse sistema o acervo de um dos
maiores colecionadores de arte brasileira de todos os
tempos, Gilberto Chateaubriand. Essa coleção, constituída por aproximadamente sete mil obras, encontra-se em exposição pública por mais de uma década,
graças à cessão em comodato estabelecida entre o
colecionador e instituições públicas.
Ultimamente, sete mostras, constituídas por cem
obras cada uma, são expostas de forma permanente,
em esquema de rodízio, no MAM, do Rio de Janeiro.
Esse tipo de acordo entre a instituição pública e o colecionador ou o herdeiro tem propiciado inegáveis ganhos, particularmente no que se refere à divulgação
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das obras de arte e à respectiva extensão do benefício
cultural e educacional para toda a sociedade.
A propósito, é útil informar que as unidades museológicas federais encontram-se vinculadas ao Instituto
Brasileiro dos Museus (IBRAM). Trata-se da mais nova
autarquia federal, vinculada ao Ministério da Cultura,
recentemente criada por intermédio da Lei n° 11.906,
de 20 de janeiro de 2009, e encarregada, entre outras
missões, de promover as ações de Política Nacional
de Museus e de aperfeiçoamento na gestão do setor
museológico. A criação do instituto não deixa de ser
auspiciosa em relação à obtenção de recursos compatíveis com a importante tarefa dos museus brasileiros,
e esse incremento financeiro faz parte das expectativas
que cercam o advento do IBRAM.
Nesse cenário, é ainda mais indispensável a revisão dos pontos sensíveis da Lei n° 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais - LIDA), com
o propósito de tornar possível o acesso do público às
obras de arte e assegurar os direitos do autor.
Sobreleva, nesse intento, a revisão das disposições da LDA relativas aos direitos patrimoniais, sabendo-se que, por morte do autor, cria-se, quase sempre,
um vazio cultural relativamente à utilização da obra, o
que dificulta o acesso às chamadas obras órfãs, porque nem sempre os herdeiros se fazem conhecer ou
têm ciência de que podem disponibilizá-las.
Alteram-se também os dispositivos legais que tratam da autonomia de exploração da obra coletiva pelo
organizador, da divulgação de informações armazenadas em registro de obras intelectuais e das limitações
dos direitos autorais, com a repercussão direta desses
temas sobre as obras órfãs e sobre o comodato ou a
cessão de licença de direitos.
Por fim, cuida-se da elevação da multa por uso
indevido de obra intelectual e da fixação, em cinco anos,
do prazo prescricional para a propositura de ação civil
por ofensa a direitos autorais.
Diante do exposto, contamos com o apoio dos
dignos Pares para a aprovação deste projeto de lei que
representa a contribuição deste Parlamento para o aprimoramento de tema do mais elevado interesse cultural.
Sala das Sessões, - Senador Valdir Raupp.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N° 9.6010, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Altera, atualiza e consolida a legislação
sobre direitos autorais e dá outras providências
Art. 17. É assegurada a proteção às participações
individuais em obras coletivas.
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§ 10 Qualquer dos participantes, no exercício de
seus direitos morais, poderá proibir que se indique ou
anuncie seu nome na obra coletiva, sem prejuízo do
direito de haver a remuneração contratada.
§ 2° Cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva.
§ 30 O contrato com o organizador especificará a
contribuição do participante, o prazo para entrega ou
realização, a remuneração e demais condições para
sua execução.
Art. 21. Os serviços de registro de que trata esta
Lei serão organizados conforme preceitua o § 20 do
art. 17 da Lei n° 5.988. de 14 de dezembro de 1973.
Art. 24. São direitos morais do autor:
- o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria
da obra;
II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do
autor, na utilização de sua obra;
III - o de conservar a obra inédita;
IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que,
de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo,
como autor, em sua reputação ou honra;
V - o de modificar a obra, antes ou depois de
utilizada;
VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada,
quando a circulação ou utilização implicarem afronta
à sua reputação e imagem;
VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da
obra, quando se encontre legitimamente em poder de
outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico
ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado
de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado.
§ 1° Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos a que se referem os incisos 1 a IV.
§ 2° Compete ao Estado a defesa da integridade
e autoria da obra caída em domínio público.
§ 30 Nos casos dos incisos V e VI, ressalvam-se
as prévias indenizações a terceiros, quando couberem.
Art. 26. O autor poderá repudiar a autoria de projeto arquitetônico alterado sem o seu consentimento
durante a execução ou após a conclusão da construção.
Parágrafo único. O proprietário da construção responde pelos danos que causar ao autor sempre que,
após o repúdio, der como sendo daquele a autoria do
projeto repudiado.
Art. 38. O autor tem o direito, irrenunciável e inalienável, de perceber, no mínimo, cinco por cento sobre o aumento do preço eventualmente verificável em
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cada revenda de obra de arte ou manuscrito, sendo
originais, que houver alienado.
Parágrafo único. Caso o autor não perceba o seu
direito de seqüência no ato da revenda, o vendedor é
considerado depositário da quantia a ele devida, salvo
se a operação for realizada por leiloeiro, quando será
este o depositário.
Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:
- a reprodução:
a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou
de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados,
e da publicação de onde foram transcritos;
b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza;
c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não
havendo a oposição da pessoa neles representada ou
de seus herdeiros;
d) de obras literárias, artísticas ou científicas,
para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que
a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante
o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer
suporte para esses destinatários;
II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que
feita por este, sem intuito de lucro;
III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de
qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica,
na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se
o nome do autor e a origem da obra;
IV - o apanhado de lições em estabelecimentos
de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada
sua publicação, integral ou parcial, sem autorização
prévia e expressa de quem as ministrou;
V - a utilização de obras literárias, artísticas ou
científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente
para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização;
VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para
fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de
ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro;
VII - a utilização de obras literárias, artísticas
ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa;
VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer
natureza, ou de obra integral, quando de artes plásti-

Dezembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

cas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo
principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.
Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de
autor, que se fará sempre por escrito, presume-se
onerosa.
§ 10 Poderá a cessão ser averbada à margem
do registro a que se refere o art. 19 desta Lei, ou, não
estando a obra registrada, poderá o instrumento ser
registrado em Cartório de Títulos e Documentos.
§ 2° Constarão do instrumento de cessão como
elementos essenciais seu objeto e as condições de
exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço.
Art. 109. A execução pública feita em desacordo
com os arts. 68, 97, 98 e 99 desta Lei sujeitará os responsáveis a multa de vinte vezes o valor que deveria
ser originariamente pago.
(Às Comissões de Educação, Cultura e Esporte; e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, cabendo à última a
decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 466, DE 2012
(Complementar)
Acrescenta subitem ao item 17 da lista de
serviços tributáveis pelo Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISS) anexa
à Lei Complementar n° 116, de 31 de julho
de 2003.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 O Item 17 da Lista de serviços anexa à
Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003,
passa a vigorar acrescido do seguinte subitem 17.25:
"Lista de serviços anexa à Lei Complementar
n° 116, de 31 de julho de 2003.
17— ...............................................................
17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros
materiais de publicidade em qualquer meio
(exceto em livros, jornais, periódicos, rádio e
televisão).
Art. 21Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação
A Lei Complementar n° 116, de 31 de julho de
2003, dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), de competência dos Municípios
e do Distrito Federal, e estabelece como fato gerador
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a prestação dos serviços constantes em lista anexa à
norma em comento.
A inclusão do item 17.25, nos termos propostos
nesta proposição, tem por objetivo reintroduzir na lista
dos serviços sujeitos ao ISS a "veiculação de textos,
desenhos e outros materiais de publicidade em qualquer
meio, exceto em jornais, periódicos, rádio, e televisão".
A redação proposta retoma aquela do Decreto-Lei 404/68 e considera as imunidades constitucionais
apontadas como exceções, consignando a veiculação
desses materiais como fato gerador de ISS.
Esta proposição, ademais, alinha-se com a doutrina dominante e com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal segundo o qual a veiculação deve ser
tratada como etapa do serviço de publicidade, não se
confundindo com serviço de comunicação, este sujeito ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Prestação de Serviços, recolhidos pelos estados e
pelo Distrito Federal.
Nesse sentido, este projeto de lei complementar,
ao acolher a doutrina passiva e a jurisprudência da
Corte Maior, elimina riscos jurídicos e disputas entre
os municípios e os estados advindos da falta de clareza da legislação vigente acerca da classificação da
prestação de serviços de veiculação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade como sujeitos
ao ISS, colaborando assim para a redução do custo
de se produzir no Brasil.
Sala das Sessões, - Senador Francisco Dornelles.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR N°116,
DE 31 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza, de competência dos
Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências
Lista de serviços anexa à Lei Complementar n°
116, de 31 de julho de 2003.
17 - Serviços de apoio técnico, administrativo,
jurídico, contábil, comercial e congêneres.
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise,
exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento
de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e
infra-estrutura administrativa e congêneres.
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17.03 - Planejamento, coordenação, programação
ou organização técnica, financeira ou administrativa.
17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e
colocação de mão-de-obra.
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo
em caráter temporário, inclusive de empregados ou
trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados
pelo prestador de serviço.
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou
sistemas de publicidade, elaboração de desenhos,
textos e demais materiais publicitários.
17.07 - (VETADO)
17.08 - Franquia (franchising).
17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.
17.11 - Organização de festas e recepções; bufê
(exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que
fica sujeito ao ICMS).
17.12 - Administração em geral, inclusive de bens
e negócios de terceiros.
17.13 - Leilão e congêneres.
17.14 - Advocacia.
17.15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.
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17.16 - Auditoria.
17.17 - Análise de Organização e Métodos.
17.18 - Atuária e cálculos técnicos de qualquer
natureza.
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou
financeira.
17.21 - Estatística.
17.22 - Cobrança em geral.
17.23 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento
de informações, administração de contas a receber
ou a pagar e em geral, relacionados a operações de
faturização (factoring).
17.24 -Apresentação de palestras, conferências,
seminários e congêneres.
18— ...................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos)
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
- RO) - Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, propostas de emenda à Constituição que serão lidas.

São lidas as seguintes:

PFOPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N67. DE 2012
Insere o Capítulo I\/ ao Tftulo \J da eonstituJção
Federal referente à atividade de interigncia e
seus mecanismos de controle.

As Mess da Câmara doa Deputados e do Senado Federal,
nos termos do § 3 dc arL 60 da Constituição Federal, promulgam a
eguiite Errienda aõ texta constitucional:
Art. i c:j Título V d Constituíção Féderal paaa

acracidc dó Capitulo 1V com a seguinte redação:

vigorár

Capítulo IV — Da lntligrca
Seç

1- Da Atvidade de IriteIigêrcia

- .P.rt.. 144-A.
.atividade -de- inteIigncra, que tem- como
fundamento a preservação da soberania nacional a defesa do
Estado Democrático de Direito e ds.dign idade da pessoa humana,
será exercida, por um sistema que integre oa ôrgos da
Administração Pública direta e indireta doa entes federados.
§ 11A lei regulará a atividade de inteligência e suas funções,
bem cor-nó a organizsção e funcionamento do Sistema Brasileiro
de Inteligência e seus rnecanisrnos de controle interno e externo.
§ 2 0s direitos, deveres e prerrogativas do pessoal de
inteligência. inclusive rio que èonceme ã p.rservaçãá dê súa
idèntidade ao sigilo da atividade profissional e a seu caráter
secreto são resguardados por esta - Constitdiçã, cabendó a lei
específica dispor sobre esses assuntos
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• § 3 Também é resguardada o sigilo dos dacumercs e
onhec-irrien1cs
produzidos pelos órgãos de
inteligência,
ressalvada a prerrogativa dos entes de cntuole, interno e externo,.
de acesso pleno aos referidos documentos e conhecimentos para
o exerciCÉo de suas competências.
-

Art. 144-8. A atividade de inteligência será desenvolvida, no
que se refere aos limites de sua extensão e ao use de técnicas e
meios siQiIoscs, com irrestrita observância dos direitos 'c garantias
individuais e fidelidade às instituições e aos prtndpios éticos que
regeri os interesses.e a segLrança do Estada.
-

Parágrafo único. A lei regulará o uso de mdos e técnicas
sigilcsos pelos serviços secretos o os deveres e garàrtFas do
pessoal de inteligência no éxercrcio de suas funções, incluive rõ
que concerne ao recurso a meios e 1écnics operacionais.

Seção li - Do Sistema Brasi1ero de Jntck9ência

Art. 144-C. Para o efetiva exercido das ações de
plancjnierito e execuça das atividades de inteligência do Pais,
com a finalidade de fornecer subsídios ao processd decisãrio em
distintos níveis1 a lei instituirá o Sistema Brasileiro de Jnt&iqência1
composto pelos seguintes õrgâcs:
- Um órgão central de.. int&igêrcia, ao qual competira o
1
planejamento e a cxecuço da ativdade de inteligência
estratégica e que coordenarã as ações na sisterri;

11 os serviços de inteligência militar;
as- servços dé intligência policial e de Segurança
Pública;
1V - os serviços de inteligência fiscal;

V-. os serviços de inteligência financeira;
VI - õutros órgãos e entidades da Administração • Pública
que.. direta .ou 1ndiretarnente pcssam produzir conhecimentos de
interesse da atividade de inteligência, - em especial aqueles
.responsáveis pela defesa externa segurança intena e•rélaçôe

• xteriores.
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10

Os. entes federados' poderão constituir •seus
subsistemas de -inteligência, os quais deverão esabéIècer
vinculas com o Sistema Brasileira de Inteligência.
§

21'O.Sistema Brasileira de Inteligência deverá operar de
forma coordenada em defesa do Estado é da saciedade, bem
como dos direitos e garantias individuais, devendo seus membros
estabelecer mecanismos para o intercâmbio de informações,
difusão do conhecimento. produzido e iniciativas operacicnais
conjuntas em âmbito estratéíco e tático.

Seção III -'Do

Controle da Atividade de Inteligência

Art. 14-4-D. O controle e a fiscalização da atividade de
inteligência serão exercidos em âmbito interno e externo, na
forma da lei.
Art. 144-E. Q coritrc!e e . a. fiscalização externos da atividade

de inteligência serão exercidos pelo - Poder Legislativo,
especalmente por rneo de um órgão de controle externo
corlipostã por Deputados e Senadores, e com o auxílio'do
Conselho Nacional de Controle da Atividade de Inteligência, na
formada lei.

§ 10 O Conselho Nacional de Controle da Atividade de
Inteligência, árgão auxiliar de' controle; externo do Poder
•Lègislativo, será composto, por nove Conselheiros, escolhidos
entre cidadãos brasileiros com notórios conhecimentos técnicos e
experiência referentes ao controle finalístico da atividade de
•inteligência e rndicôs:
-. três pelo Senado Federal;
II - três pela Câmara dos Deputados;
III .- um pelo Presidente da República;.

- IV - um pelo Conselho Nacional de Justiça:
V - um pelo Conselho Nacional do Ministério Público.
20

Os Conselheiros terão mandato de cinco anos, admitida
urna recondução, podendo sër destituídos, apenas por decisão dó
C&igrsso Nacional, niedianle propósta d9 árgão de cdntrole
externo ou de um quinto-das imembros de: cada Casa..
§
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§.3°A'lei disporá sobre 'as atribuições é prerrogativas - dos
Conselheiros, estrutura e funcionamento do Conselho, bem como
de sua organização, dotação orçamentária própria e pessoal.
40

Fica assegurado aos órgãos de controle o pleno acesso
às informações e conhecimentos produzidos pelos serviços de
inteligência, que se dará por transferência de sigilo, preservandose o caráter sigiloso dessas informações e conhecimentos.
§

Art. 21Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data d& sua
publicação.

JUSTIFICAÇÃO
As mudanças no cenário mundial e no Brasil nesses últimas
aros têm exigido cada vez mais dos governos no sentido de
aprimorarem seu aparato deinteligência. Nas grandes democracias pelo
mundo, sobretudo após os atehtados de 11 de setembro de 2001 e o
aumento do clima de insegurança' em que se encontra a sociedade
internacional, cresce a necessidade por serviços de inteligência
eficientes, eficazes e efetivos e que atuem de acordo com, a lei e com os
precéitãs demócráticos.
No Brasil, à debate sobre inteligência também tem crescida,
no so pelo recrudescmento das chamadas "novas ameaças" (como e
terrorismo e o crime organizado), mas também €m virtudedo
desenvolvimento econômico, politico, social e tecnológico do Brasil, que
cada vez mais se torna protagonista nocãncerto'das nações.
Em audiência pública ocorrida na Comissão, de Relações
xteriores e Defesa Nacional do Senado Federal.,no dia 2 de maio de
2011, foram discutidas importantes questões exatamente sobre a
atividade de inteligência.' Naquela ocasião, todos, os expositores
registraram, de forma enfatica, a importância dos serviços secretos para
o assessoramento do processo decisorio no seu mais alto nível e para a
defesa do Estado e da saciedade.
Foi lembrado, também, que a atividade de inteligência é
plenamente'. conÁpatível. com à dernbcraêia, 'e que todas as grandp
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democracias do planeta dispõem de serviços secretos eficientes,
eficazes e efetivos. Entretanto, convém destacar que a inteligência lida
com informações sensívéis, que envolvem não só questões de
segurança nacional, mas também direitos e garantias individuais dos
cidadãos. Nesse sentido, por lidar com tanto poder, há sempre o risco
de os serviços de inteligência extrapolarem suas funções ei mesmo nas
mais avançadas democracias, cometerem arbitrariedades. É
fundamental, portanto, que estejam sob rígidã controle, interno e
externo. O controle permitirá a devida garantia à .sociedáde de que o
aparato de inteligência do Estado atua realmente em defesa dos
interesses nacionais e de acordo com a Constituição e as leis.
Em se tratando de controle externo, o Parlamento assume
papel de significativa relevãncia. De fato, é o Parlamento a instância
máxima de controle da Administração Pública em geral, e da
comunidade de inteligência em particular. Assim, tanto quanto legislar e.
decidir sobre o orçamento, é também, tradicionalmente, função precípua
do Parlamento fiscalizar e controlar o Poder Executivo.
Foi lembrado, ainda, que muito há ser feito para aprimorar
a atividade de inteligência e seus mecanismos de controle. R e formas
urgentes na legislação denteligênca são necessárias Maior atenção
deve ser dada aos serviços secretos e a maneira como atuam E,
sobretudo, o Congresso Nacional deve, com urgência, aperfeiçoar seus
mecanismos de controle da comunidade de inforrnaç6es.
Chamou-nos atenção o fato de qile embora tremendamente
abrangente, dispondo sobre os mais diferentes assuntos, a Constituição
Brasileira não faz referência alguma.... atividade de intehgéncia
Perguntamo-nos como terna tão importante pàssou ao largo do texto
constitucional por mais de ,duas décadas e, onsequenternente,
constatamos a necessidade que essa lacuna seja preenchida:
fundamental que a Carta Magna trate da atividade de inteligência
Ao analisarmos a tividade legistiva nos últimos anos,
identificamos a Proposta de Emenda a Constituição nO 398, de 2009, de
aútoria do entãõ Deputado e Presidente da.ComissãoMista de Controle
das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional (CCAI), Severiano
Alves 0 trabalho de Sua Excelência e louvável; e revela sua
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preocupação com os ms nobres interesses desta nação. Infelizmente,
a referida PEC no 398, de 2009 foi arquivada ao final daquela
legislatura.
Diante da necessidade premente de 'constitucionalização da
atMdâde de inteligência, e tendo em vista o tÉabalho de alta qualidade já
feito pelo Deputadb Severiano Alvos, o qual não poderia simplesmente
ser esquecido nos arquivos do Parlamento, achamos "por bem
apresentar esta Proposta de Emenda à, Constituíção que toma por base
o. texto da PEO n° 398, de 2009. Entendemos que esse é um passo
importante para o aprimoramento do arcabouço normativo de
inteligência no Brasil.
Serviços secretos são, portanto, de graidêJmportância para
qualquer país que almeje ocupar posição de destaque no cenário
internacional, disso não há dúvida. Entretanto, também é inquestionável
que, esses serviços devam -estar sob rígido controle. Fundamental,
ainda que haja normas claras sobre atividade de. tamanha relevância.
Passa da hora de elevar ao nível constitucional a inteligência!
Por todas essas" razões apresentamos esta Proposta de
Emenda à Constituição.

Sala das Sessões,

fi
Senador FERNÁNDO COLLOR
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LEGJSLACk1GLTADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Título IV - Da Organização dos Poderes
Capítulo 1 - Dó Poder Legislativo
Seção VIII - Do Processo Legislativo
Subseção !l -.Da Emenda à Constituição
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
- de um terço, rio mínimo, dos membros da Câmara dos Deputadcs ou de Seriado Federa
II - da Presidente daRepibFica;
III - de mais da metade das AssertibIas Legislativas das Unidades da Federação
manifestando-se, caia uma delas pela maioria relativa de seus membros.
§ 1° - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estada
de defesa ou de estado de sitio.
§ 20 - A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois
turnos1 considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos 'atos dos respectiios
membros.
§ 3 A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e
da Senado Federal, com o respectivá número deordem.
§ 40 - Não será cbjèto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
- a forma federativale Estado;
II -o voto direto, secreto, universal e periódico;
III - iseparsção do.I Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 51- A m2IéFfa constante de proposta de emenda rejeitada ou havida per-prejudicada nc
pode ser abjeta de nova proposta na mesma sessão legislativa.

TÍTLJLOV
Da Defesa do Estado e Das Instituições Democráticas

CAPITULO
DO ESTADO DE DEFESA É Dó ESTADO DE SÍTIO
Seção 1.

DO ESTADO DE DEFESA
Art. 136, 6 Presidente da República pode, oLMdos o Conselho da Repiblicae o Cciiselhode
Defesa Nacional, decretar estado de deíesapara preservar ou prontamente restabe!ecerem !cais
restritos e determinados, a' ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente
nstabiIidade institucional ou atingidas porcalamidades de grandes proporções ria natureza.
. 10 - O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de -sua duraçãd,
especificará as áreas, a serem abrangídas e indicaã, nós termos eJimites da lei, as medidas
ccercitivas a vigorarem, dentrè as seguintes;
- I - rest.riçõesaosdireitosde:
a) reunião, ainda que exercida na saia das associações;
b) sigilo cio correspondênCia';
C) sigilo de comunicação tetegráfica e telefônica;
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1 - ocupação o uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade
pública, respondendo a União pelas danos e custos decorrentes.
§ 21 - tempo de duração de estado de defesa não será superior 2 trinta dias, podendo ser
prorroado uma vez, or igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua décretaçãd.
§ 30 - Na vigência do estado de defesa:
- a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da méclida, será por este
comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se no for legal, facultado ao presa
requerer exame de corpo de delito à autoridade policial;.
II - a comunicação será acompanhada de declaração, pela autoridade, do estado físico e
mental da detido no momento de sua autuação; il - a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a dez diás, salvo
quando autorizada peloPoder Judiciário-,
IV - é vedada a incomunicabilidade do preso.
§ 40 - Decretado o estado de defesa ou su prorrogação, o Presidente
' da República, dentro
de vinte quatro horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que
decidirá por maioria absoluta.
§ 511 - Se o Congresso Nacicral estiver em recesso, será convdcadc, extraordinariamente, no
prazo de cinco dias.
5 611 - O Congresso Nacional apreciará o decreta dentro de dez dias contadós de seu
recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. § 7 - Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa.
Seção 11
DO ESTADO DE SITIO
Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de
Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos
casos de:
- - comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a
ineficácia de medida tomada durante o estado'de defesa;
II - declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira;
Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar 2utcriz5ç.ãc para decretar o estado
de sitia eu sua prorrogação, relatará as motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso
'Nacional decidjr por maioria absoluta.
Art. 138. O decreto do estado de sítio indicará. sua duração, as normas necessárias a sua
execução e as gârantias constitucionais que ficarão suspensas, , depois de publicado, o
Presidente da República designará o executor das pedidas especificas eas áreas abrarigidas.
§ IP- O estado de sitio, na caso doart. 137,1. não pôdrã ser decretado por mais de trinta
dias, nem prorrogado, de cadà vez, por prazo superior; no do inciso li, poderá ser deretado por
todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangéira.
§ 2u• Solicitada autonzaç.ãc para decretara estado de sitio durante o recesso parlamentar, o
Presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional
para se reunir dentro de cinco dias, a fim de apreciar o ato.
§ 30 - O Congresso Nacional perrnnecerá em funcionamento até o término das medidas
coercitivas.
AR. 13. Na vigência do estado de sitio decretado com fundamenta no ari. 137, 1, sã poderão
ser tornadas contra as pessoas es seguintes medidas: -- obrigação de permanência em localidade determinada; -II - detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por critns comuns;
li[..- restrições relatiias à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comuniceçes, á
prestação de irifarmações e à liberdade de imprens, radiodifusão e televisão, na fcrr'ia da lei;
- 1V- suspensão da liberdade de rdunião;
V - busca e ápreensãc em domicílio;
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VI - intervenção nas empresas de serviços pibIicos; VIL - requisição de bens.
Parágrafo único. Não se incLui nas restrições do inciso III a difusão de pronunciamentos de
parlamentares efetuados em suas Casas Legislativas, desde que liberada pela respectiva Mesa.
Seção III
DISPOSIÇOES GERAIS Art. 143. A Mesa do Congresso Nacional, ouvidas os líderes partidários, designará Comissão
compasta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a exeução das medidas
referentes ào estado de defesa e ao estado-de sítio.
Art. 141 Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos,
sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes.
Parágrafo Ciriica. Logo que cesse o estadode defesa bu o estado de sitio, as medidas
aplicadas em 5U2 vigõncia serão relatadas pela Presidente da. República, em mensagem ao
Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, com rtaçãc
nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas.
-

CAPÍTULO II
. DASFORÇASARMADAS
Art. 142, As Forças Armadas, constituídas pela Marinha. pelo Exército e pela Aeronáutica,são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na
disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República,, e destinam-se -à defesa da
Pátria; à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da
ordem.
10 - Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização,
na prepare e no emprego das Forças Am-tadas.§ 20 Não caberá habeas-corpu&' em relação e punições disciplirares militares.
§ 30 Os membràs das Forças Armadas são denamiriados militares, aplicando-se-lhes, além
dasque vierem a ser fixadas em leí, as seguintes disposições:'
- as patentes, com piencgatias, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pele.
Presidente da República e asseguradas em plenitude aos aficlais da 'tiva, da reserva ou
reforniãdos, sendo-lhes prívativos os tftulo
postos militares e, juntamente' corri as demais
membros, o uso dos uniformes dás Forças Armadas; li - o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente
será transferido para a reserva, nos termos da .lei;
. -III - O militar da ativa que de acordo com a lei tomar posse em cargo emprego ou função
pública civil temporária, não eletiva; ainda que 'd3 administração indireta, ficará agregadc ao
respectivo quadro e scmetite poderá, equanIo permanecer - nessa' situação, ser promovido, por
antigüidade, contando-se-lhe a tempb de serviço apenas para aquela promoção e transferência
para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamenta, contínuos ou no, transferido para a
reserva nos termos da lei
1 - o militar são proibidas a sindicalização e a grve; - .
V - o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos;
VI - a' oficial só perderá o posto e aatente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em empo de paz, ou de
-tribunal espécial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a
deus anos por sentença transitada em julgado será submetEdo ao julgamento previsto rio inciso
anterior;
- VIII -aplica-se aõs militares o disposto no art., 70, incisos VIII-, Xll, XVII, XVIII, XIX e XXV e no
art. 37;incisosX1, XIII, XIV eXV;
IX(Revogadc pela EmendaConstitucional n°41, de 1a122003)
X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e
outras condições de transferência do militar para a inatividade,- os direitos, os deveres, a
remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as
pecúliarídacles de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas -por força de compromissos
intemcidnais. ede guerra. -
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Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos lermos da lei.
§ P - às Forças Armadas compete, na forma da ]e í, atribuir serviço alternativo .a'cs que, em
tempo de paz, após alistadas, alearem imperatíio de consciência, entendêndo-se como talo
decorrente de creriç religic5a e de convicção fiFosófica ou política, para se eximirem de atividades

de caráter essencialmente miiftar,
20 As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos da serviço militar obrigatório em tempo de
§
paz, sujeitos, porém, a outros encargs que a lei lhes atribuir.

CAPÍTULO III
DA SEGURANÇA PÚBLICA
Art. 144. A-segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é
exercida para a preservação da ardem pública e da incolumidade das pessoa e do patrimônio,
através dos seguintes órgãos:
- policia federal;
11 - policia rodovikia federal;
III - polícia ferroviária federal;

IV - poRciasdivis;

-

V - policias militares e corpos de bombeiros militares.
§ 11A policia federal, instituída por lei como órgo permanente, organizado e mantido pela
União e estii..rturado em carreira, destina-se a'
- apurar infrações penais contra a ordem política e. social ou em detriméntc de bens,
serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e einpresas públicas, assim como
outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão
uniforme, segundo se dispuser em lei:
11 - prevenire reprimiro tráfico ilicito n de entorpecentes e drcgas afins; o contrabando e o
descarninho, sem prejuízo dá açãofaendária ede outros órgãos -públicas nas respectivas área
de competência;
tIl - exerceras funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;
IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.
§ 20 A po!íciarodaviáda federal, órgão permanente organizada e rrianlido pela Uniâo e
estruturado em carreira, destina-sé, na formá dalei, cc patrulbarrertoosteisivo das rodovias
federais.
§ 36 A policia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e
estruturado em carreira, destina-se, na farma da lei, ao patwlamnto osterisivo,das ferrovias
federais
§ 4?- às polícias CIVÍSr dirigidas por delegadas de pâlicra de carreira, incumbem, ressalvada a
competência da União, as funções de pbliciajudiciána e aapuração de infrações penais exceto as
militares.
§ 5` - às polícias militares cabema policia ostensiva e a preservação da ardem públicã; aos
corpos de bombeiros militares, além das atrib.uções definidas em lei, incumbe a execução de
atividades de defesa civil.
§ 61- As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do
Exército, subordinam-se, juntamente .com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do
Distrito Fedéral e dos Territórios.
.
. .
.
.
A lei disciplinará a organização e o funciorarherrlo dos órgos responsáveis pela
§7
segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.
- 8" - Cs Municípios poderão constituir guardas municipai destinadas à
proteção de seus
bens, serviços e instalações, conforme díspuser a lei.
- § 9° A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo
será fixada na forma do § 40 do art. 3.
-•
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PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO
Insere o Capítulo IV ao Título V da Constituição Federal referente
atividade de inteligência e seus mecanismos de controle.
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PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO
Insere o Capitulo IV ao Titulo V da Constituição Federal referente à
atividade de inteligência e seus mecanismos de controle.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N°68, DE 2012
Altera o art. 151 da Constituição Federal para
compensar os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios por perda de receita decorrente de
isenções de tributos concedidas pela União.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do § 30 do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte
Emenda ao texto constitucional:
Art. l O art. 151 da Constituição Federal passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso 1V:
"Art 151. ......................................................................................
IV - instituir isenções de tributos de sua competência cuja
arrecadação seja repartida com os Estados, o Distrito Fedeial e os
Municípios, sem a proporcional compensação financeira a esses
entes."

Art. 20 Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data da
sua publicação,
JUSTIFICAÇÃO
Na presente Proposta de Emenda a. Constituição, pretende-se,
resgatar o Princípio Federativo. Nossa Carta Magna sempre buscou a partilha
de competências entre os entes da federação, ou seja, a repartição entre as
entidades legítimas do que se entende por atribuições de Estado no Brasil.
Sendo assim, e demonstrando que a Constituição Federal não prevê hierarquia
entre os entes federativos, a presente proposta vêm no sentido de equalizar as
relações de poder, inviabilizando que um ente da federacão orononha isencões
fiscais de forma arbitrária e que acabe por comprometer os repasses para
outras esferas sem o consentimento e consulta de opimo das mesmas.
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Ora, o Principio Federativo que buscamos não será de fato
efetivado se obtivermos um desequilíbrio de forças nas relações de poder, isso
se verifica, primordiainiente, no orçamento e na capacidade de investimento
dos entes, destacando os Municípios que, em sua maioria, possuem o menor
orçamento.
Outrossim, a outorga de decisões que afetam diretamente sua
autonomia na capacidade de gestão do orçamento, compromete as relações
federativas em si, criando uma ceniralidade do poder comandado pela
unilateralidade das Medidas Provisórias que, discricionariarnente, poderão
ditar a maior ou menor quantidade de repasses para os municípios e estados,
caso se tratem de isenções de Impostos corno o tPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados).
Além disso, cabe lembrar que a União tem sua relevância no
mundo jurídico e institucional, no entanto, o mundo político e social se
encontra nas cidades. São nessas organizações urbanas que são encontradas,
com maior integralidade, a vivência da maioria dos brasileiros, e sobre a qual,
os mesmos, exercem a cidadania e são consumidores de políticas públicas,
cabendo a tal espaço a gcrdncia da integralidade da vida social e sobre o qual
deverão ser alicerçados os recursos federativos para a garantia dos direitos
positivados na Constituição Cidadã. As disposições em contrário e que
comprometam os repasses para os outros entes federativos, além de esfacelar
a harmonia federativa, também inviabiliza a efetivação das conquistas e
avanços que a Constituição se propôs.
Pelas razões clencadas e pelas convicções de respeito ao
qui1ibrio institucional da República Federativa Brasileira, proponho o
seguinte texto.
Sala das Sessões,

(
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° , DE
2012

Altera o art. 151 da Constituição Federal para
compensar os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios por perda de receita decorrente de
isenções de tributos concedidas pela União.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 151. É vedado à União:
1 - instituir tributo que no seja uniforme em todo o território nacional ou
que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito
Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de
incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento
sócio-econômico entre as diferentes regiões do País;
II - tributar a renda das obrigações da divida pública dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos
dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para
suas obrigações e para seus agentes;
III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios
(À Comissão de Const2tuição. .Justiça e Cidadania)
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 699 DE 2012
Altera o art. 159 da Constituição Federal para
elevar os repasses de recursos pela União ao
Fundo de Participação dos Municípios.

Art.. 10 O art. 159 da Constituição Federal passa a vigorar com
a seguinte redação—
Art. 159. .................................................................................
E— do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e
proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados
cinquenta e três por cento na seguinte forma:
b) vinte e sete inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios;
................................................. (IR)

Art. 20 Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data da
sua publicação.
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PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO No ,DE 2012
Altera o art. 159 da Constituição Federal para
elevar a entrega de recursos pela União ao Fundo
de PartiipaçAo dos Municípios.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Título VI
Da Tributação e do Orçamento
Capitulo 1
Do Sistema Tributário Nacional
Seção VI
Da Repartição das Receitas Tributárias
Art 159 A União entregará:
1 - cio produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de
qualquer natureza e sobre produtos industrializados quarenta e oito por
cento na seguinte forma:
4) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios;
(À Coinisão de Constitu/ção, Justiço e Cidadania)
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 70, DE. 2012
Altera es arts. 159 e 165 da Constituição Federal
para estabelecer a compensação pela União da
concessão de beneficies fiscais que incidam sobre
a base de cálculo das receitas dos Fundos de
Participação dos Estados e do Distrito federal e
de Fundo de Participação dos Municípios.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do § 30 do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte
Emenda ao texto constitucional:
Art. 1° O art. 159 da Constituição Federal passa a vigorar
acrescido do seguinte § 1°, reni.imerando-se o atual § 1° e os subseqüentes:
Art. 159..........................................................................

J 0 A União compensará os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, na forma da lei, pela redução no produto da arrecadação
dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industnalizados decorrente de subsídio ou isenção, redução
de base de calculo, redução de aliquota, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão.'

Art. 2' O art. 165 da Constituição Federal passa a vigorar
acrescido dos seguintes §§ 7° e 8° renumerando-se os atuais §§ 7° e 8° e os
subsequentes:
"Art.1 65. .............................................................................

§

.70 O projeto de lei orçamentária incluirá previsão de

compensação, em valor equivalente aos gastos tributários projetados
para o mesmo exercício na concessão de isenções, anistias e quaisquer
beneficios fiscais referentes aos impostos que constituem a base de
cálculo de Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, do
Fundo de Participação dos Munic.ipios e dos programas de
financiamento de que trata o art. 159, 1.
§ 8' A eventual diferença entre os gastos tributários efetivos no
exercício e a compensação concedida será incluída na lei orçamentária
do exercício subseqüente e destinada ao Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal, do Fundo de Participação dos
Municípios e dos programas de financiamento de que trata o ari. 1 59,
1, sem prejuízo do que determina o § 7°,"

Dezembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 19 73053

Art. 30 Esta Emenda Constitucional entra em vigor ria data de
sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Esta proposta visa a contribuir para a redução do desequilíbrio
fiscal crescente entre os entes federativos, que vem prejudicando
principalmente e de forma inaceitável os Municípios brasileiros.
É de amplo conhecimento que o Brasil possui urna das maiores
cargas tributárias do mundo em proporção do seu produto interno e, que,
apesar disso, esse percentual continua crescendo, como ocorreu em quase toda
a i1tima década. Em 2011, mais urna vez, observa-se arrecadação recorde,
alcançando 35,310/o do PIB, superando a de 2010. de 347% e inclusive a de
2008, a maior atingida até então.
Não obstante, em consequência da forte concentração dessas
receitas pela União, a distribuição dos recursos arrecadados entre os entes
federativos tem-se tornado cada vez mais desigual. Para ilustrar essa injustiça,
basta observar que, entre 1988 e 2010, a União passou de uma receita
disponível equivalente a 13,5% para 20% do PIB, enquanto os Estados, que
detinham urna parcela correspondente a 6% do PIB, em 1988. tiveram
aumento de apenas 27 pontos percentuais nesse intervalo, e os Municípios
passaram de 3% para 64%.
O mais injusto é que os Municípios brasileiros, originariamente
favorecidos pela nova Constituição Federal, ao serem aquinhoados com urna
maior participação relativa nas receitas tributárias, e efetivamente obtida rios
primeiros anos após a promulgação da Carta Magna, viram essa participação
ser minguada ao longo da primeira década do novo século.
Um dos principais fatores para tal mudança decorre da crescente
concessão de benefícios tributários pela União a determinados setores,
acentuadamente em períodos de redução da atividade econômica, em
detrimento dos demais entes federativos, que têm reduzida a base de cálculo
dos recursos a eles destinados pela Constituição Federal, por meio dos Fundos
de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
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Outro aspecto a justificar nossa proposta de reposição dessas
desonerações é o fato de que em paralelo a essas medidas, o governo tem
aumentado significativamente a proporção das contribuições na carga
tributária, ampliando a participação dos chamados tributos não partilhados",
principalmente, entre 1996 e 2004. De fato, durante todo o intervalo de 1996 a
2011, a participação dos tributos não partilhados aumentou em 6,3 pontos
percentuais, em detrimento dos tributos partilhados, em particular o Imposto
sobre Produtos Industrializados (.1 P1).
Unia avaliação do impacto dos incentivos concedidos com a
isenção ou redução do IPI Teflete-se na queda de sua participação no total dos
tributos arrecadados, passando de 12% do total, em 1996, para 5,4%, em
2011. Mesmo reconhecendo tratar-se de um mecanismo legitimo para a
implantação de medidas anticíclicas, especialmente em períodos de crises
mais agudas, como a de 2008, a renúncia de arrecadação do IPI tem atingido
fortemente os entes federativos, uma vez que dessa arrecadação 58%
destinam-se aos fundos de participação e aos programas de desenvolvimento
regional instituidos pelo art. 159 da Constituição Federal.
Para se ter uma idéia desse impacto, a projeção das desonerações
do IPI para 2013 é de R$ 25 bilhões, representando 0,5% do PIB estimado. Se
incluirmos as desonerações do Imposto sobre Renda, que também repercutem
nas transferências para o FPE e o FPM, a estimativa de desoneração total
desses dois impostos chega a R$ 99,4 bilhões, correspondendo a 2% do PIB
projetado. A perda estimada para o FPM e o FPE, correspondente apenas ao
IPI, seria de R 11,2 bilhões, em 2013.
Em suma, não há dúvidas de que a adoção de políticas unilaterais
e discricionárias pelo governo federal tem contribuído decisivamente para as
dificuldades financeiras amplamente propaladas dos demais entes federativos,
Os Municípios, em particular, estão constantemente de pires na mão", em
Brasília, para conseguirem cumprir com as competências que lhes foram
designadas pela própria Carta Magna. As vezes, com muita insistência, e a
forte atuação do Congresso Nacional, chegam a obter alguma melhoria, corno
foi o caso da Emenda Constitucional n° 55, de 2007, que acresceu em 1% a
participação do FPM nos impostos designados no art. 159 da Constituição,
amenizando temporariamente a situação de penúria em que se encontravam.
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Por todas essas razões, estou convicta de que já é hora de
revertermos urna situação que cumulativamente vem prejudicando os entes
federativos, que são os verdadeiros prestadores dos serviços essenciais á
nossa população, e clamam por essas mudanças. E essencial que respeitemos
o esforço dos nobres constituintes de 1988 e a sua evidente intenção de
reforçar e equilibrar o pacto federativo, fundamental para o desenvolvimento
harmonioso do nosso Pais.
Espero que os distintos pares estejam também convencidos da
relevância dessa proposta e possamos contar com seu firme apoio para que
seja aprovada com a maior brevidade possivel.
Sala de Sessões,
1. Senadora ANA AMÉLIA(
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇQ DA REPÚBLICA FEDERATIVA IDO BRASIL DE 1988
Art. 159. A Unido entregará: (Vide Emenda Constitucional n° 55. de 2007)
- do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados quarenta e oito por cento na seguinte

forma: (Redação dada pela Erienda Constitucional n° 55. de 2007)
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e
do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Municípios;
c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter
regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao se miárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer;
d) um por cento ao Fundo de Participação, dos Municipios, que será entregue no prirnerc
decéndio do mês de dezembro de cada ano; (Incluído pela Emenda Constitucioriaiji55de
2007)
II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por cento
aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de
produtos industrializados.

ril - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no dom bilo econõmico
prevista no art. 177, § 4, 29% (vinte e nove por cento) para os Estados e o Distrito Federal,
distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se refere o inciso li, c, do referido
parágrafoLedação dada pela Emenda Constitucional n° 44. de 20041
1C

- Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso
1, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza
pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos de disposto nos
arts. 157, 1, e 158, 1.
§

§ 20 - A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte por
cento do montante a que se refere o inciso II, devendo o eventual excedente ser distribuído
entre os demais partfcipantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele
estabelecido.

§ 30 - Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos
recursos que receberem rios termos do inciso II, observados os critérios estabelecidos no art.
158, parágrafo único, 1 e li.
§ 41Do montante de recursos de que trata o inciso III que cabe a cada Estado, vinte e
cinco por cento serão destinados aos seus Municípios, na forma da lei a que se refere o
mencionado inciso. (lricItftJo pela Emenda Constitucional ri° 42, de 19.1 2.23)
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Seção li
DOS ORÇAMENTOS
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão1 - o plano plunanual;
H - as diretrizes orçamentárias;
III - os orçamentes anuais.
11- A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regiorial.zadi, as
diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e
outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

§ 20 A ler de diretrizes orçamentânas compreendera as metas e prioridades da
administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeira

subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na
legislação tributária e estabelecera a política de aplicação das agãncias financeiras oficiais de
fomento.
§ 3°- O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre,
relatório resumido da execução orçamentária.
§ 4°.. Os planos e programas naconaís, regionais e setoriais previstos resta Constituição
serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso
Nacional.
§ 51 - A lei orçamentária anual compreenderá:
- o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades
da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público;
II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto;
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e &gãos a ela
vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e
mantidos pelo Poder Público.
§ 60 - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado
do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, aníslias, remissões, subsídios
e benefícios de natureza financeira, tributária e creclrtIcia
§ 70 - Os orçamentas previstos no § 50, 1 e II, deste artigo, ccmpalibilizados com o plano
plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério
populacional.
8° - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à
fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos
suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita,
nos termos da lei.
§ 9 0 - Cabe à lei complementar:

- dispor sobre o exerccio financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a
organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentarias e da lei orçamentária anual;
II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e
indireta bem como condições para a instituição e funcionamento de fundas.

(A Coiniss2o de Constituição, Justiça e Cidadania)
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
- RO) - As propostas de emenda à Constituição que
acabam de ser lidas estão sujeitas às disposições constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
As matérias serão publicadas e remetidas à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Com a palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin,
do PCd0B do Amazonas.
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCd0B
- AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) - Muito obrigada.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, companheiros e
companheiras, no dia de ontem, esta Casa e o País
inteiro foram surpreendidos por uma decisão adotada,
assumida pelo Ministro Luiz Fux, a respeito da votação,
em curso, já, nesta Casa, relativa aos vetos da Presidenta Dilma, a lei dos royalties do petróleo.
Na semana passada, logo após a realização da
sessão do Congresso Nacional, que não foi uma sessão
nem um pouco tranquila, meu Líder, Senador Inácio
Arruda, logo após aquela sessão, no dia seguinte, logo
cedo, Parlamentares da Bancada do Rio de Janeiro ingressaram junto ao Supremo Tribunal Federal com um
pedido de anulação da sessão do Congresso Nacional,
e a alegação da Bancada, de membros da Bancada
do Rio de Janeiro, é que não haviam sido respeitados
dispositivos do Regimento Comum, do Regimento do
Senado e tampouco a Constituição Federal.
Aliás, Senador Wellington, esse foi o grande tema
da sessão do Congresso. Passamos a maior parte do
tempo não discutindo a matéria em si, mas passamos
grande parte do tempo debatendo exatamente a votação e um requerimento de urgência que foi apresentado
pela grande maioria dos Líderes do Congresso Nacional: Deputados e Deputadas, Senadores e Senadoras.
E tínhamos a convicção plena de que, aprovando-se
o regime de urgência para a aprovação do veto dos
royalties do petróleo, não estaríamos, como entendo
até agora, Sr. Presidente, desobedecendo a qualquer
dispositivo da lei brasileira - seja do Regimento Comum,
seja do Regimento do Senado, seja do Regimento da
Câmara dos Deputados. E assim foi feito, aliás.
Fizemos uma primeira sessão, convocada pelo
Presidente do Congresso, Senador José Sarney, primeiro para apreciar tão somente o requerimento de
urgência. Aprovado o requerimento de urgência, o
veto, como qualquer outra matéria, teria prioridade em
relação aos demais. Mas, fomos ao voto. A proposta
sagrou-se. A aprovação do requerimento de urgência
teve uma amplíssima maioria na Câmara e também
no Senado - no Senado obteve somente sete votos
contrários.
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No dia seguinte, repito, membros da Bancada
do Rio de Janeiro recorreram ao Supremo pedindo a
anulação. E, no dia de ontem, enquanto estávamos
em sessão do Congresso, recebemos a notícia de
que o Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, havia concedido uma liminar, uma medida cautelar
em mandado de segurança, Mandado de Segurança
no 31.816.0 Ministro concedeu e cancelou, anulou a
decisão tomada pelo Congresso Nacional, determinando que o Congresso Nacional não tornasse a se
reunir, portanto, não apreciasse o veto, a não ser que
votasse, primeiro, todos os aproximadamente 3 mil
vetos que, segundo o Ministro Luiz Fux, têm que ser
votados primeiro.
Mas quero dizer o seguinte: temos toda uma técnica legislativa no Congresso Nacional, assim como tem
o Senado, assim como tem a Câmara, e procedimento
adotado em relação a essa matéria foi adotado outras
vezes, e não houve nenhuma quebra, repito, no cumprimento do Regimento, absolutamente nenhuma quebra
no cumprimento do Regimento. Entretanto, o Ministro
entendeu que deveria conceder a medida liminar, e,
no nosso entendimento, quando se concede a medida
liminar, Senador Wellington, ele não apenas determina
que o Congresso Nacional deva votar, primeiro, todos
os outros vetos. Não. Se nos aprofundarmos - e trago
aqui um pronunciamento que fiz por escrito acerca do
assunto - na decisão do Ministro Fux, apesar de ele
não escrever textualmente, a decisão adotada por ele,
ontem, proíbe o Congresso Nacional de tomar qualquer
deliberação sem que antes aprecie os vetos todos que
estão colocados, porque o Ministro se baseia exatamente no art. 66, §40 e 60, da Constituição Federal
do nosso País, exatamente nesses artigos.
O que diz o art. 66, §40 e 60 da Constituição
Federal? Que todas as matérias, vetos, têm que ser
postos na pauta de votação após 30 dias da data do
seu recebimento - após 30 dias da data do seu recebimento. Se não for posto a voto em 30 dias da data
do seu recebimento, o que acontecerá? Está aqui, art.
66, §40, Sr. Presidente:
O veto será apreciado em sessão conjunta,
dentro de 30 dias, a contar de seu recebimento,
só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores em
escrutínio secreto.
Esse é o §40 do art. 66 da Constituição Federal.
Mas vamos ao §6° do mesmo art., que diz: "Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no §40, o
veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata,
sobrestadas as demais proposições até sua votação
final". Ou seja, sobrestadas as demais proposições.
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Ontem, o Senador Eunício Oliveira, em plenário,
fez uma questão de ordem ao Presidente José Sarney,
questionando se a decisão do Ministro Fux teria efeito
em toda a pauta do Congresso Nacional ou somente
no veto. Creio que, quando o Senador Eunício fez essa
questão de ordem, que foi respondida pelo Presidente
José Sarney, que a matéria tratava somente do veto
e porque assim escreve textualmente o Ministro Fux,
na sua medida cautelar, na liminar por ele concedida,
o Presidente avaliou, no primeiro momento, que tão
somente os vetos é que teriam que ser analisados
em ordem cronológica, mas que seguisse normalmente a sessão do Congresso Nacional, para votar toda
uma pauta. E todos nós sabemos que a pauta do final
do ano é exatamente a aprovação do Orçamento da
União, a aprovação dos projetos de lei do Congresso
Nacional, que abrem créditos extraordinários. E aí eu
quero dizer o seguinte: entre as dezenas e dezenas
de créditos extraordinários, há o n° 45, de 2012, que
suplementa recursos para a empresa de energia do
meu Estado, a Amazonas Energia. E nós vivemos um
problema grave. Imagine V. Exa, Senador Acir, fecharmos o ano sem poder votar nada, nem Orçamento,
nem crédito suplementar, a confusão!
Então, diante dessa decisão do Ministro Fux, nós
precisamos encontrar uma saída. Creio que o Presidente do Congresso Nacional, Presidente do Senado
Federal, Presidente José Sarney, foi muito convicto,
muito seguro e, ao mesmo tempo, rápido e justo na
sua decisão. O Congresso Nacional vai recorrer, como
fez hoje, logo cedo. Vai entrar com um pedido de reconsideração. E aí, precisamos parar por aí? Recorrer
de uma decisão da qual discordamos é um direito que
temos. Por isso, a possibilidade do recurso, mas, ficar
somente no recurso, não.
Parlamentares de vários Estados, de vários partidos, lideranças de todos os partidos reuniram-se hoje,
e uma decisão está em curso. Vamos votar não apenas
em nome da importância, da necessidade, da convicção política formada, madura que tem o Congresso
Nacional acerca da necessidade de se votar o veto
relativo à lei dos royalties, mas também para resolver
o problema do Congresso paralisado.
(Soa a campainha.)
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCd0B
- AM) - Então, creio que até amanhã deveremos estar analisando todos os vetos. Aliás, salvo engano, o
primeiro veto é do ano de 2000, que está esperando
para ser apreciado pelo Congresso Nacional.
Senador Wellington.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT - P1)— Senadora
Vanessa, quero me somar à avaliação que faz V. Exa.
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Esse é um tema que, aliás, cada um vota de acordo
com o seu papel, representando os nossos Estados,
representando o povo. É bom lembrar, de forma bem
sucinta, que se trata da regulamentação de uma riqueza, petróleo e gás em mar, que pertence à União
e, portanto, pertence a todos os brasileiros. Esse é o
centro da discussão desde o começo. Para o povo entender, estamos tratando aqui mais de uma questão
regimental. Então, vejam, não posso deixar de dizer
a verdade aqui sobre duas decisões tomadas ontem,
que merecem uma reflexão muito forte desta Casa. A
primeira delas, inicialmente com os Deputados, é que
o STF, em minha opinião, usurpou o poder que tem
a Câmara sobre cassação ou não de mandatos. Não
estou aqui entrando no mérito de qual vai ser o julgamento da Câmara, mas essa decisão - está na Constituição - é do Parlamento. Cabe ao Supremo apenas
analisar aquilo que está na Constituição. Não pode ir
além. A segunda é uma decisão que, na pauta, paralisa
o Congresso Nacional, altera as suas regras internas.
(Soa a campainha.)
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT - P1) - Veja
que chega ao ponto de, na explicação, na página 19
da decisão do Ministro Fux, ele, para explicar, diz que
a interpretação é da determinação do trancamento da
pauta do Poder Legislativo. Ou seja, a não votação de
nenhuma matéria enquanto não se apreciar todos os
vetos. O Regimento desta Casa, para proteger o País
em matérias que são importantes... Estamos discutindo agora o FPE, discutindo energia, vários temas
fundamentais. Então, o que eu quero aqui é chamar a
atenção para o fato de que não há alternativa na minha
opinião. Como o Presidente José Sarney tomou a decisão de considerar a decisão do Supremo, fez o recurso.
(Soa a campainha.)
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT - P1) - Qual é
o próximo passo? Colocar para apreciação todos os
vetos. Então, nós, os Líderes dos diferentes partidos,
assinamos, hoje, um pedido para que o Presidente José Sarney, na sessão do Congresso Nacional,
que vai realizar-se hoje, às 19 horas, possa convocar
uma sessão para 24 horas depois - 19 horas do dia
de amanhã ou meio-dia; vai depender da convocação
do Presidente -, para que possamos apreciar todos
os vetos, os 3.060 vetos que estão tramitando aqui.
Então, eu quero dizer da importância de Senadores,
Deputados, Governadores, Prefeitos, todos que estão
nos ouvindo, de estarmos juntos, amanhã, nessa decisão, que é uma decisão histórica, em que o Congresso
Nacional, para evitar uma paralisação, estará fazendo
uma votação em bloco de todos os vetos que serão
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apreciados a partir da próxima sessão a ser convocada. Muito obrigado.
A SRVAN ESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCd0B AM) - Eu é que agradeço a V. Exa pelo aparte.
Senador Wellington, antes que eu deixe a tribuna,
eu gostaria de fazer um questionamento.
Nós temos discutido muito, nos corredores, acerca
de uma questão: se tomada a decisão pelos Líderes,
por todos os partidos, pela totalidade dos partidos políticos, de irmos à sessão do Congresso e votarmos
todos os vetos, teria, então, o Ministro Fux razão na
decisão que adotou, na liminar que concedeu, na cautelar que concedeu? Penso que não. Tenho convicção
disso, aliás. Nós não concordamos em absolutamente
nada com o que o Ministro decidiu. Achamos que nenhuma lei foi desrespeitada, não mudamos nenhum
critério, nenhuma forma interna corporis com que o
Congresso Nacional, assim como o Senado se manifestam sempre. Nenhuma.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRVAN ESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCd0B AM) - Entretanto, nós temos que entender, e estamos
mostrando isso à população brasileira, que estamos na
última semana do Congresso Nacional e precisamos
resolver esse impasse, porque não é com a votação
que o caso se resolve, não. A decisão foi tomada, o
Congresso Nacional recorreu da decisão e segue a
matéria, segue o debate acerca da questão, mas nós
precisamos resolver o problema. E resolver o problema é exatamente fazer o que estão fazendo todos os
partidos políticos: solicitando que o Presidente Sarney
convoque para decidirmos de uma vez por todas.
Senador Wellington.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT - P1) - Dez segundos, apenas, para dizer que (Fora do microfone.)
tem razão V. Ex. Nós estamos sendo representados
pelo Presidente Sarney, dizendo que não concordamos,
quando recorremos da decisão e, ao mesmo tempo,
que queremos apreciar o veto, quando pedimos a votação em bloco de todos esses vetos.
A SRVAN ESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCd0B AM) - Perfeitamente, Senador Wellington.
Por fim, apenas para deixar claro, porque, muitas
vezes, a imprensa brasileira não coloca exatamente
aquilo que representa essa luta dos Estados brasileiros, não estamos querendo tirar nenhuma riqueza
do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos tratando,
como V. Exa disse e temos de repetir sempre, de um
petróleo que está na plataforma marítima, a 150 quilômetros da via territorial, ou seja, do continente. Então,
obviamente, essa é uma riqueza brasileira. Nós não
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estamos tratando de petróleo extraído em continente, em terra firme, dentro das unidades da Federação
brasileira. Nós estamos tratando do petróleo do mar,
e cabem as decisões políticas acerca do País ao Congresso Nacional.
Repito: o Rio de Janeiro não entrará em falência,
Sr. Presidente, de jeito nenhum.
Então, quero cumprimentar as Lideranças partidárias e, principalmente, o Presidente do Congresso,
José Sarney, pela decisão.
Muito obrigada.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB - RJ) Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
- RO) - Pela ordem, Senador Eduardo.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Para me inscrever
para uma comunicação inadiável (Fora do microfone.).
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
- RO) - V. Exa será inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
- RO) - Há ofício sobre a mesa.
A Presidência designa o Deputado Vitor Paulo,
como membro titular, em substituição ao Deputado
Dr. Grilo, para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória n° 595, de 2012,
em vaga cedida, conforme o Ofício n° 182, de 2012,
da Liderança do Partido Social Liberal - PSL, na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processo da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. GAB.DDG - n0182/2012
Brasília, 12 de dezembro de 2012
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, solicito a gentileza de que
seja verificada a possibilidade de cessão da vaga de
titular na comissão especial, que analisará a medida
provisória n° 595, que pertence ao Partido Social Liberal - PSL ao Deputado Vitor Paulo do PRB—RJ.
Certo de merecer sua atenção e compreensão,
agradeço antecipadamente ao tempo em que envio
minha estima.
Atenciosamente, - Deputado Dr. Grilo, PSL/MG.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT RO) - Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg,
como orador inscrito.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
- DE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Parlamentares, eu

Dezembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

assumo esta tribuna, mais uma vez, para falar de um
instrumento da maior importância para o desenvolvimento da Região Centro-Oeste, que é o FCO.
Já tive oportunidade de registrar, da tribuna do
Senado, que, no início deste meu mandato, fui procurado pelo setor produtivo do Distrito Federal, especialmente por empresários ligados à direção do Sebrae e
à Federação do Comércio, em função de um pleito de
que o Distrito Federal, embora tivesse direito a uma
parcela menor dos recursos do ECO, 19%, mas, em
função da limitação de que apenas 20% dos recursos
do ECO poderiam financiara atividade de comércio e de
serviços, o Distrito Federal não estava conseguindo ter
acesso nem à metade dos recursos a que tinha direito.
E quero registrar aqui que quando me refiro ao
Distrito Federal estou me referindo ao Distrito Federal e a toda a Região Integrada de Desenvolvimento
do Distrito Federal e Entorno, a chamada Ride, que é
uma região que, em função do baixo desenvolvimento
econômico, precisa de incentivos, de estímulos e de
financiamentos para a atividade produtiva.
Pela divisão então existente do ECO, o Distrito
Federal teria direito a 19% dos recursos do Fundo, Mato
Grosso do Sul a 23%, Goiás a 29% e Mato Grosso a
29%. No entanto, em função dessa limitação de que
apenas 20% poderiam ser utilizados para financiar
atividades de comércio e serviços e em função das
características peculiares da economia do Distrito Federal, nós não estávamos conseguindo acessar nem a
metade desses 19%, portanto, nem 9,5% dos recursos
totais do Fundo.
Em função disso, nós procuramos, na ocasião,
o Ministro Fernando Bezerra, depois apresentamos
um projeto aqui nesta Casa, que se transformou num
substitutivo formulado pelo Senador José Pimentel.
E após o trabalho feito pelo Senador José Pimentel
e uma intervenção minha também junto ao Senador
Walter Pinheiro, o Senador Walter Pinheiro, numa medida provisória, acabou modificando as regras de aplicação dos recursos dos Fundos de Desenvolvimento
Regional, definindo que o percentual de investimentos
em cada setor caberia aos Conselhos de Desenvolvimento Regional.
Neste sentido, nós somos muito gratos à Presidenta Dilma, que demonstrou sensibilidade e sancionou
essa lei, que, sem dúvida, produzirá maior dinamismo
no desenvolvimento regional, especialmente aqui no
Centro-Oeste.
Estou dizendo isso, Sr. Presidente, porque o Ministério da Integração Nacional, através da Secretaria
de Fundos e através da Sudeco, acaba de divulgar a
programação orçamentária do ECO para o ano que
vem, colocando em prática essa luta desenvolvida por
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nós desde o início da nossa gestão e que vai produzir
um dinamismo muito maior nas atividades de turismo,
comércio e serviços, no Distrito Federal e em toda a
região integrada de desenvolvimento do Entorno, a
Região Metropolitana do Distrito Federal.
Neste ano, tivemos pouco mais de R$900 milhões
para o Distrito Federal. No entanto, até o final de outubro deste ano, exatamente em função daquela limitação, o Distrito Federal só havia usado R$453 milhões,
quando tinha direito a algo em torno de R$950 milhões.
Na programação orçamentária, divulgada agora
pelo Ministério da Integração Nacional, que acaba com
aqueles percentuais predefinidos para cada Estado,
mas define o mínimo de 15% por Estado - no caso
do Distrito Federal, esse mínimo significará R$750 milhões -, caberá ao Distrito Federal e a toda a região
integrada de desenvolvimento do Entorno algo como
R$1.022.421.369,00.
Esses recursos - e aí a grande novidade - certamente provocarão um impacto extremamente positivo
na economia do Distrito Federal e da região integrada
de desenvolvimento do Entorno. É que nós teremos
R$417 milhões para o ECO Empresarial, voltado a
Empreendedores Individuais Mini e Micro e Pequenos
e Médios Tomadores, e R$104 milhões também para
Empreendedores Individuais Mini e Micro, Pequenos
e Médios, do ponto de vista do ECO Rural.
No caso do ECO voltado para Médios e Grandes
Tomadores, nós teremos R$400 milhões do ECO Empresarial e R$100 milhões para o ECO Rural. A soma
disso, como podem ver, dá um total de R$1,22 bilhão.
Mas aqui vem a grande diferença. Em função do
trabalho desenvolvido por nós, do trabalho desenvolvido pela Sudeco, do trabalho e da sensibilidade do
Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra,
e da Presidenta Dilma ao sancionar o projeto, nós teremos, para a área de comércio e serviços, voltada
a Empreendedores Individuais e Mini e Micro e Pequenos Tomadores, R$267 milhões e para os Médios
e Grandes Tomadores, ainda na área de comércio e
serviços, R$257 milhões.
Ou seja, nós teremos, em função da nova lei,
mais de R$500 milhões para o financiamento das atividades de comércio e serviços no Distrito Federal e
na região integrada de desenvolvimento do Entorno,
quando, em 2012, esse valor chegou a apenas R$250
milhões. Ou seja, dobraremos os recursos para investimento nessas áreas, o que permitirá ao Distrito Federal e às pessoas, aos empreendedores que atuam
na região integrada de desenvolvimento do Entorno
captarem um valor muito mais próximo daqueles 19%
originalmente destinados a essa região, até porque o
Ministro Fernando Bezerra também editou uma porta-
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ria definindo um mínimo, um piso de 15% por Estado,
o que nos leva a crer que o Distrito Federal e a região
do Entorno, ao utilizarem esses R$500 milhões para
comércio e serviços, poderão ainda ampliar, até chegar
ao limite mínimo, ao piso de R$750 milhões.
Com isso, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores,
estaremos fazendo justiça e adotando uma política
sensata e adequada às particularidades de uma unidade da Federação - no caso, o Distrito Federal - que
tem mais de 90% da sua economia sustentada pelo
serviço público, em primeiro lugar, mas sustentada
pela atividade de comércio e serviços privados. Isso
vai promover desenvolvimento, geração de oportunidades, geração de negócios, geração de empregos,
permitindo o desenvolvimento de toda a região, porque,
como faço questão de esclarecer, de forma adequada,
a legislação, neste caso específico, entende o Distrito
Federal como o Distrito Federal e toda a região integrada de desenvolvimento do Entorno, ou seja, os 19
Municípios do Estado de Goiás que fazem parte da
denominada Ride.
Portanto, Sr. Presidente, gostaria de fazer esse
registro no dia de hoje...
(Soa a campainha)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB DF) - _cumprimentando,
. .cumprimentando, mais uma vez, a Presidenta
da República, Dilma Rousseff, pela sanção dessa lei,
da maior importância para a nossa região, cumprimentando o Ministro Fernando Bezerra, que demonstra
sensibilidade e compromisso com o desenvolvimento
regional, bem como o Superintendente da Sudeco, Dr.
Marcelo Dourado.
E apenas registro que, neste momento, estamos apreciando, em comissão especial, o projeto de
lei de conversão que regulamenta o FDCO - Fundo
de Desenvolvimento do Centro-Oeste, para financiar
atividades de infraestrutura e de logística de grande
porte, com a previsão orçamentária de R$1,4 bilhão
já para o próximo ano, o que vem constituir mais um
novo e importantíssimo instrumento de promoção do
desenvolvimento regional para a Região Centro-Oeste.
Voltarei a este tema...
(Soa a campainha.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB DF) -...com mais profundidade, numa outra oportunidade, até para tratar da questão do banco, das possibilidades previstas no parecer do Senador Deicídio do
Amaral, de que, da operação de parte dos recursos do
FDCO e também do FCO pelos bancos públicos oficiais
federais ou regionais, como é o caso do BRB, a partir
de definição feita pelos Conselhos de Desenvolvimento
Regional. Ou seja, estamos instrumentalizando, dan-
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do condições, para que a Região Centro-Oeste, que é
uma região de bastante dinamismo econômico, possa
contribuir, ainda de forma mais significativa, para o desenvolvimento do Brasil.
Era esse o registro que gostaria de fazer, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
- RO) - Meus cumprimentos, Senador Rodrigo Rollemberg, pelo seu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
- RO) - Há ofícios sobre a mesa.
O Senado Federal recebeu da Senhora Presidenta da República as seguintes Mensagens:
- N° 118, de 2012 (n° 572/2012, na origem),
que solicita autorização para contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, entre o Estado
Paraná e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Bird, no valor de
até trezentos e cinquenta milhões de dólares
dos Estados Unidos da América, cujos recursos são destinados a financiar, parcialmente, o
Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento
do Estado do Paraná;
- N° 119, de 2012 (n° 573/2012, na origem),
que solicita autorização para contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, entre o Estado
de Santa Catarina e o Bank ofAmerica, N.A.
- BofAML, no valor de até setecentos e vinte
e seis milhões, quatrocentos e quarenta e um
mil, quinhentos e sessenta e seis dólares dos
Estados Unidos da América, cujos recursos
são destinados ao Refinanciamento do Resíduo da Dívida do Estado de Santa Catarina;
- N° 120, de 2012 (n° 574/2012, na origem),
que solicita autorização para contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, entre o Estado
do Ceará e o Fundo Internancional para o
Desenvolvimento Agrícola - Fida, nos valores
de vinte milhões, seiscentos e vinte e quatro
mil, quatrocentos e três Direitos Especiais
de Saque; e de cinco milhões, novecentos e
quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e
dois euros, cujos recursos são destinados ao
financiamento parcial do Projeto de Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades - PDPC
- Projeto Paulo Freire;
- N° 121, de 2012 (n° 575/2012, na origem),
que solicita autorização para contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, entre o Estado de
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Santa Catarina e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID, no valor de até duzentos e cinquenta milhões de dólares norte-americanos, de principal, cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do "Programa
Rodoviário de Santa Catarina (ETAPA VI)"; e
- N° 122, de 2012 (n° 576/2012, na origem),
que solicita autorização para contratar operação de crédito externo, com garantia da Repú-
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blica Federativa do Brasil, entre o Estado do
Rio Grande do Sul e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento - BID, no valor de até duzentos milhões de dólares norte-americanos,
de principal, cujos recursos destinam-se ao
financiamento parcial do "Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal do Estado do
RS (PROCONFIS RS)".
São as seguintes as matérias na íntegra

MENSAGEM
FilO 140
I

(n9

1 1 LJ LJI..

1

57212012, na origem)

Senhores Membros do Seriado Federal,
Nos termos do art. 52, incisos V, VII e VIII, da Constituição, proponho a Vossas
Excelências seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, entre o Estado do Paraná e o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor de até US$ 350,000,000.00 (trezentos e
cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da Aniérica)- cujos recursos são destinados a
financiar, parcialmente, o "Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Estado do Paraná"
na modalidade Sector Wide Approach - SWAp, de conformidade com a inclusa Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, Interino.

Brasília, 18

de dezembro de 2012.

DOCUMENTOS PARA O SENADO

ESTADO DO PARANÁ

'Projeto Miiltissetorial para o Desenvolvimento do
Estado do Paraná-US$ 350000.000,00"
PROCESSO N° 17944.000812/2012-40
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EM n 00250/2012 MF
Brasília, 13 de Dezembro de 2012
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
O Estado do Paraná requereu a este Ministério a garantia da República Federativa do
Brasil para contratação de operação de crédito externo a ser celebrada com Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor de até US$ 350.000.000,00 (trezentos e
cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América), destinada a financiar, parcialmente,
o "Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Estado do Paraná" na modalidade Sector
Wide Approach - SWAp.
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu meios de controle, pelo Senado Federal, das
2.
operações financeiras externas de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, consoante o artigo 52, incisos V, Vil e VIII, tendo a Câmara Alta
disciplinado a matéria mediante as Resoluções n2 48, de 21 de dezembro de 2007, com as alterações
da Resolução de n2 41, de 08 de dezembro de 2009, e n 2 43, de 21 de dezembro de 2001.
3.
O Projeto foi identificado como passível de obtenção de financiamento externo pela
Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX, de que trata o Decreto n2 3.502, de 2000.
A Secretaria do Tesouro Nacional prestou as devidas informações sobre as finanças
4.
externas da União, bem como analisou as informações referentes ao Mutuário, manifestando-se
favoravelmente ao oferecimento da garantia da República Federativa do Brasil à referida operação
de crédito desde que, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, seja: (i) formalizado o
riieí1ivn entrifi ih

a União.
.J.

A

L

I

frci-anf'ir e (ii).---------ver rle nrr rarte
---.--- i1i

----..-.-.-----------, -

ia i i

L

-.,
1 -

ac

u

mrlt,-ii (In Pl1f

.-,--. -

,,-,

(TT

JJ

), O.'.) O.yiL1a1 U '..&?IILIaU)

referente à operação de crédito sob exame, pronunciou-se favoravelmente aos seus termos e sugeriu
o encaminhamento do pleito ao Senado Federal para fins de autorização da concessão de garantia da
União, reiterando as ressalvas indicadas pela Secretaria do Tesouro Nacional e indicando que,
previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, deverá, ainda, ser verificada a adimplência
do Mutuário, nos estritos termos do § 42 do art. 10 da Resolução SF n2 48/2007, conforme alterada.
6.
Em razão do acima exposto, dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar à Presidência da
República que envie Mensagem ao Senado Federal a fim de submeter, à apreciação daquela Casa, o
Pedido de concessão da garantia da República Federativa do Brasil à operação financeira descrita
nesta Exposição de Motivos.

Respeitosamente,
Assinado eletronicamente por: Nelson Henrique Barbosa Filho
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Processo n 17944.000812/2012-40

PARECER
PGFN/COFIN2 50 512012.
Operação de crédito externo a ser celebrada entre o Estado do
Paraná e o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD, com a garantia da República
Federativa do Brasil, no valor de até US$ 350.000.000,00
(trezentos e cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos
da América), de principal, cujos recursos destinam-se ao
financiamento parcial do "Projeto Multissetorial para o
Desenvolvimento do Estado Paraná", na modalidade Sector
Wide Approach - SWAp. Exame preliminar, sob o aspecto de
legalidade da minuta contratual. Operação sujeita à autorização
do Senado Federal. Constituição Federal, art. 52, V e VII; DL n2
1.312/74; DL n2 147/67; Lei Complementar n2 101, de 4 de
maio de 2000 Resolução n 48, de 2007, alterada pela
iseuiuiu

4 11/21009 e r'csu1uçw

ii-

', ue Luvi, iepuoiieuuu e

consolidada em 10 de abril de 2002, todas do Senado Federal.

Trata-se de concessão de garantia da União para operação de crédito externo, de
interesse do Estado do Paraná. com as seguintes características:

MUTUÁRIO: Estado do Paraná;
MUTUANTE: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD;
GARANTIDOR: República Federativa do Brasil;
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Empréstimo Externo;
VALOR: até USS 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de dólares dos
Estados Unidos da América), de principal;

FINALIDADE: financiar o "Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do
Estado Paraná", na modalidade Sector Wide Approach - SWA2,
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As formalidades prévias à contratação são aquelas prescritas na Constituição Federal,

2.

nas Resoluções do Senado Federal n2 48, de 21/12/2007, alterada pela de n2 41/2009 e n2 43,
consolidada e republicada em 10 de abril de 2002, em suas versões atuais, no Decreto-lei n2 1,312,
de 15 de fevereiro de 1974, na Lei Complementar n2 101, de 4 de maio de 2000, na Portaria n2 497,
de 27 de agosto de 1990, alterada pela Portaria n2 650, de 12 de outubro de 1992, do então Ministro
da Economia, Fazenda e Planejamento, corno se acham em vigor, e nos demais dispositivos legais e
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obedecidas.

3.

Parecer favorá vel da Secretaria do Tesouro Nacional
A Secretaria do Tesouro Nacional - STN, considerando os documentos constantes

dos autos, emitiu o Parecer ri" 1699/2012-COPEM/STN, de 28 de novembro de 2012 (fis. 304/307),
descrevendo as condições financeiras da operação de crédito, prestando as demais informações
pertinentes e manifestando nada ter a opor à concessão da garantia do Tesouro Nacional, desde que
obedecidas as seguintes condicional idades: (i) verificação de adimplência do Estado com a União; e
(ii) formalização do contrato de contragarantia.

4.

Aprovação do pnjelo pela COFJEX
Foi autorizada a obtenção de financiamento externo para o projeto pela Comissão de

Financiamentos Externos - COFIEX, de que trata o Decreto ri2 3.502, de 12 de junho de 2000,
mdionf
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do Planejamento, Orçamento e Gestão na mesma data.

5.

Existência de autorização legislativa para a contratação de operação de crédito
externo e oferta de contragarantia à garantia a ser prestada pela Unido
A Lei Estadual n2 17.030, de 21.12.2011 (fis. 10/11), regulamentada pelo Decreto ri2

6269, de 24,10,2012, autoriza o Poder Executivo do Estado a contratar operação de crédito externo
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junto ao Banco internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor de até US$
350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América). A
mesma norma também autoriza o Poder Executivo a oferecer, em contragarantia à garantia da
União, as quotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas
receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, tudo nos termos do § 42, do
art. 167 da Constituição Federal, bem como outras garantias em direito admitidas.

A propósito das contragarantias oferecidas, pronunciou-se a STN no sentido de que
tais garantias são suficientes para ressarcir a União, caso esta venha a honrar compromisso na
condição de garantidora, sendo, no entanto, necessária a formalização de contrato de contragarantia
entre o Estado e a União (item 22, ti. 306).

6.

Previsão no Plano Pluriamwl e na Lei Orçamentária Estadual
A STN infonna (ti. 305), com base em parecer jurídico e declaração do Chefe do

Poder Executivo (fis. 221/226) que este Programa está inserido no Plano Plurianual do Estado de
Paraná para o quadriênio 2012-2015 instituído pela Lei n2 17.013, de 04.12.2011, indicando a ação
e os valores previstos.

Ainda segundo a referida declaração do Chefe do Poder Executivo estadual, a STN
informa também que consta no Projeto de ei Orçamentária, que estima a receita e fixa a despesa
para o exercício financeiro de 2013 (PL n2 492/2012),, em valores que a STN considera suficiente
para o início da execução do Programa (Item 15, fls. 605-v).

7.

Análise da 57W acerca da capacidade de pagwnento do Estado
A Coordenação-Geral de Relações e Análise Financeira dos Estados e Municípios -

COREM, da Secretaria do Tesouro Nacional, mediante a Nota n2 945/COREM/STN, de 27.1 1.2012
(fis. 2971299), realizou análise da capacidade de pagamento do Estado de Paraná, o qual foi
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classificado na categoria "B-" (Situação Fiscal Boa - Risco de Crédito Médio), elegível, portanto,
para o recebimento da garantia da União, nos termos da Portaria MF n2 306/2012, de 10.09.2012 e
Portaria STN n2 543, de 18.09.2012.

8.

Análise da STN quanto ao atendimento, pelo Estado, dos requisitos da Resolução n'

43 do Senado Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal
A Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios - COPEM,
daquela Secretaria, por meio do Parecer n2 1675, de 16.11.2012, com validade de 270 dias (lis.
268/271), informou que o Estado atendeu os requisitos mínimos para contratação da operação de
crédito, conforme previstos na Resolução n2 43, de 2001 do Senado Federal, bem assim observou as
demais restrições estabelecidas no art. 32 da Lei Complementar n2 101, de 2000.

9.

Situação de adimpléiicia do Estado em relação ao garantidor
Conforme consulta à COAFI de 28.11.
2012 (ti. 303), não constava, naquela data.

nenhum procedimento de cobrança referente à recuperação de créditos, em nome do Ente,
decorrente de garantias concedidas.

Entretanto, conforme o Parecer n 1675/2012-COPEMJSTN (fis. 268/270), a STN
deverá se manifestar, previamente à assinatura do instrumento contratual, quanto ao cumprimento
do disposto no inciso VI do art. 21 da Resolução 43 do Senado Federal.

A propósito, assinala a STN que o Estado encaminhou sua lista de CNPJs e que
não há divergência entre a referida lista e aquela constante do sistema CAUC (item 24 do Parecer
1675-COPEM/STN, ti. 306). Assim, a verificação de adimplência do Ente frente à Administração
Pública Federal, por ocasião da assinatura dos instrumentos contratuais, nos termos do art. 10, § 42,
da Resolução n2 48/2007, do Senado Federal, com a redação que lhe foi dada pela Resolução n2
4112009, será feita com base naquele Cadastro.
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No entanto, a fim de informar corretamente o d. Senado Federal, impende
ressaltar que foi efetuada, nesta data, consulta eletrônica ao CAUC - Cadastro Único de Convênios
e constatadas irregularidades referentes à Administração Direta do Estado do Paraná (1'!.
318).

Com efeito, informa a mencionada consulta ao "CAUC - Regularidade SIAFI", a
existência de 07 (sete) pendências, sendo que apenas em relação a urna (item 4.3 - Aplicação
Mínima de Recursos com Saúde) o Estado possui decisão judicial a ampará-lo (AC 2929), urna vez
que o Ministro Gilmar Mendes deferiu medida liminar para suspender os efeitos restritivos da
inserção do autor junto ao CAUC e SIAFI, inclusive para que não sejam óbices à contratação de
nenhum empréstimo (fis. 113/116).

A teor do mencionado art. 10, § 4, da Resolução ri 48/2007, do Senado Federal,
em que pese a existência das pendências acima referidas, encaminha-se a matéria ao Senado
Federal, para que este, no exercício de sua competência privativa estabelecida nos exatos termos do
au. 52, V, da Constituição Federal, aprecie a operação de crédito sob análise, autorizando-a, se
assim entender cabível, sob condição suspensiva, se for o caso.

to.

Ceriidâo cio Tribunal de Contas do Estado
O Estado do Paraná apresentou a Certidão n2 350/2012 de seu Tribunal de Contas,

datada de 15.10.20 122 (fis. 233/236), atestando, quanto ao ano de 2011 (último exercício analisado)
que o Estado cumpriu os limites constitucionais de gastos com educação de que trata o art. 212 da
CF, bem corno com os limites de despesa com pessoal, de acordo com o artigo 20, II, c/c o art. 23
da LC 101/2000. Cumpriu também os art. 167, III. da Constituição Federal e 12 22 ,20, 52 e 55,
2 todos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em relação ao último exercício analisado, atestou
também o cumprimento dos artigos 33 e 37.
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Em relação ao limite de gastos com saúde, a referida Certidão n2 350/2012 diz o seguinte:
"O exame nos contas do último exercício analisado (2011), cujo Acórdão, na parte tocante
ao índice relativo aos Gastos com Saúde, encontra-se com efeito suspensivo devido à interposição
de Embargos de Declaro çõo, revelou que o Estado cumpriu o regra de ouro previsto no art. 167, III
da Constituição Federal.. Que o Estado aplicou em Ações e Serviços Públicos de Saúde, no
exercício de 2011, R$ 1.585.391 mil, o que representa 12% da base de cálculo; (...).

Com referência à competência tributária estabelecida no art. 155 da Constituição,
atestou aquela Casa de Contas que restou comprovado, com base nos documentos apresentados, que
o Estado instituiu e arrecadou os tributos de sua competência.

Atestou também, em relação ao ano em curso, o cumprimento dos artigos 11, 12, §
22? 19¶ II 20 ¶II 22 caput, 23 e 70, 33, 37, 52 e 55§ 22, da LC 101/2000.

11.

Declara çào do chefe do Poder Executivo Estadual quanto ao exercício em curso
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(2012), assegurando estarem cumpridos os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme
determina o art. 21 da Resolução n2 43 do Senado Federal.

12.

Parecer Jurídico da Procuradoria-Geral do Estado
A Procuradoria-Geral do Estado emitiu parecer jurídico de fis. 315/317, datado de

29.09.2012, para fins do disposto no art. 32 da L.C. n2 101, de 2000, e Portaria MEFP n2 497, de
1990, alterada pela Portaria MEFP n 650, de 12 de outubro de 1992, onde conclui pela regularidade
da contratação e aprovou a minuta de contrato,

13.

Consulta ao CEDIN
Tendo em vista a suspensão da consulta ao Cadastro de Entidades Devedoras

Inadimplentes - CEDIN, conforme decisão do Conselheiro Bruno Dantas, a comprovação de
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regularidade quanto a pagamento de precatórios, segundo regramento aposto na alínea bt do inciso
1V do § 10 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, poderá ser feito por meio

de declaração de regularidade quanto ao pagamento de precatórios judiciais do chefe do executivo
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competente por meio de recibo do protocolo, conforme previsto no art. 38, da Portaria
Interniinisterial M1'/Mt/ML1 n UI, de 24 de novembro de 2011, antenonnente a assinatura do
contrato de empréstimo.

14.

Credenciaineiflo da Operação no Banco Central do Brasil
O Banco Central do Brasil, mediante o Oficio n2 259/2012/Depec/Dicin-Surec, de 30

de novembro de 2012, sob o número TA628487 (ti. 311), informou que credenciou a operação.

15.

O empréstimo será concedido pelo Banco Internacional para Reconstrução e

Desenvolvimento - BIRD e as cláusulas estipuladas são as usualmente utilizadas nas operações de
crédito celebradas com essa instituição.

16.

Foi, no mais, observado o disposto no art. 8, da Resolução n2 48/2007, do Senado

Federal, que veda disposição contratual de natureza política, atentatória à soberania nacional e à
ordem pública, contrária à Constituição e às leis brasileiras, bem assim que implique compensação
automática de débitos e créditos.

17,

O mutuário é o Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, a quem

incumbe praticar os atos de natureza financeira previstos contratualmente. Compete-lhe, ainda,
fazer constar, oportunamente, em suas propostas orçamentárias, os recursos necessários ao
pagamento dos compromissos assumidos.
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A concessão da garantia da União para a operação de crédito em exame depende de

18.

autorização do Senado Federal, nos termos do disposto no art. 52, inciso V da Constituição Federal,
pelo que se propõe o encaminhamento do assunto à consideração do Senhor Ministro da Fazenda
para que, em entendendo cabível, encaminhe a matéria para exame e finai pronunciamento do
Senado Federal, ressalvando-se que, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais sejam
tomadas as seguintes providências: (i) verificação por parte da STN se o Estado encontra-se
adimplente; e (ii) formalização do contrato de contragarantia.

É o parecer. À consideração superior.

COORDENAÇÃOGE111L DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA UNIÃO, em
/
07 de dezembro de 2012.-

Procuradora da fazenda gvaci4nzaf

(

De acordo. À consideração da senhora Procuradora-Geral Adjunta da Fazenda
Nacional.
COORDENAÇÃO-GERAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA UNIÃO, em
de dezembro de 2012.
;

«
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Coordenadora-Çera[Sfistituta

Aprovo o parecer. À Secretaria-Executiva deste Ministério da Fazenda para posterior
encaminhamento ao Gabinete do Senhor Ministro.
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em
LJ% DO ÇØ WO11])'4 q,,tErOSO
Ptocura6oa.-Çera[)4djunta 'fe Consuítoija 'Fisco! e 'Financeira
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Parecer n° 1699/2012/COPEM/STN
n_f1

no_J____.____i_._ i_-,n,n
DI1SIli, LO ur uiuveiiioni ue LUIL.

ASSUNTO: Operação de crédito externo, com garantia da
União, entre o Governo do Estado do Paraná - PR e o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento-BIRD, no
valor de US$ 350.000.000,00. Recursos destinados ao
financiamento parcial do Projeto Multissetorial para o
Desenvolvimento do Estado do Paraná.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE GARANTIA.
RELATÓRIO

Trata o presente parecer de pedido de concessão de garantia da União à operação de crédito
1.
externo, de interesse do Governo do Estado do Paraná - PR com o Banco Internacional para
Fi'rr,c-tri ir'rt
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milhões de dólares dos Estados Unidos da América), estruturado como um Programa de Abordagem
Setorial Ampla (SWAp Sector Wide Aproach Prograni), em apoio ao Projeto Multissetorial para o
Desenvolvimento do Estado do Paraná.
RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS - COFIEX
2.
A Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX, por meio da Recomendação nÓ 1269,
de 13.10.2011 (fis. 06/07), homologada pela Sra. Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão em 18/08/11, recomendou a preparação do Projeto valor de até US$350.000.000,00 de
empréstimo, com contrapartida de até US$633.668.883.00.
OBJETIVOS DO PROGRAMA, ARRANJO INSTITUCIONAL E ANÁLISE DE CUSTOBENEFÍCIO
De acordo com o Parecer Técnico (fis. 22/55), o principal objetivo do Projeto é a
3.
modernização da gestão do setor público para melhorar a prestação de serviços e tornar o acesso às
oportunidades de desenvolvimento econômico e humano mais justo e ambientalmente sustentável,
por meio de apoio aos programas de investimentos prioritários para a agenda de desenvolvimento
do Governo, incluídos no PPA 2012-2015.
4.

O Projeto está estruturado em dois componentes:

(i) Componente 1: Promoção Justa e Ambientalmente Sustentável do Desenvolvimento Econômico
e Humano (valor - US$315.000.000,00): operacional izado na modalidade SWAp (Sector Wide
Aproac/i Prograin,i, cujos recursos serão depositados diretamente na conta do Tesouro do Estado e
sua aplicação será vinculada às ações do Programas de Gastos elegíveis (Desenvolvimento Rural
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Sustentável, Gestão de Risco de Disastre no Meio Ambiente , Educação e Saúde) e outros
programas constantes do Plano Plurianual 2012-2015; e
(ii) comp3nerite 2: Assistência Téchica (valor -US$35.000.000,00):operacionalizado corno
empréstimo tradicional, voltado à melhoria da capacidade de gestão do setor público, destinados às
seguintes áreas: qualidade fiscal; modernização institucional; gestão mais eficiente de recursos
humanos; modernização de sistema de gerenciamento ambiental; gestão de riscos naturais antípicos;
educação; saúde; e, agricultura de baixo impacto ambiental.
A modalidade SWAp (Sector Wide Aproacli Program) consiste em instrumento financeiro
5.
que apoia a execução de programas setoriais já existentes do mutuário, selecionados em comum
acordo com o banco. Os recursos são desembolsados em percentuais acordados, relativamente à
performance de execução desses programas (reembolso), cuja utilização ou aplicação fica a critério
do mutuário.
D

ri!fr rcrn
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n rncida dn ('cnti11In de Pmnrtimr (flç

173/191) o Projeto será executado pela Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral
do Estado do Paraná.
O projeto deverá beneficiar de forma direta e/ou indireta toda a população estadual, pois
7.
disponibilizará, por meio dos programas priorizados, serviços imprescindíveis e de qualidade nos
setores da agricultura, meio ambiente, saúde e educação, além de prover ferramentas para dar maior
capacidade de análise e planejamento aos gestores do Estado no desenvo1vimnto e execução de
políticas públicas.
FLUXO FINANCEIRO
De acordo com informações do interessado (fis. 216), o Projeto contará com investimentos
S.
totais de US$ 714.114.777,00, sendo US$ 350.000.000,00 financiados pelo BIRD e o restante
proveniente da contrapartida estadual, conforme quadro abaixo:
Ano
2013
2014
2015
2016
Total

Liberações
110.000.000,00
135.000.000,00
90.000000,00
15.000.000,00
350.000.000,00

Contrapartida
114.436.073,00
140.444.271,00
93.629.514,00
15.604.919,00
364.114.777,00

CONDIÇÕES FINANCEIRAS
Conforme minuta do contrato de empréstimo (tis. 173/191), as condições financeiras da
9.
operação de crédito em foco, inseridas no Sistema de Registro de Operações Financeiras - ROF, do
Banco Central do Rrasil, sob o registro TA628487 (fis. 298/299), objeto de manifestação favorável
desta Secretaria, serão as seguintes:
íCFeii
Or
Valor
da
Operação
Modalidade
Amortização

Banco {nternacional pari Rccor.strução e Desenvolvimento
US$ 350.000.000,00

i

B1RD

Margem variável (variable spread loan)
20 parcelas semestrais iguais e consecutivas, pagas nos dias IS dos meses de abril
e outubro. Estima-se que a primeira vencerá em 15 de abril de 2018 e a última em
15 de outubro de 2027.
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Exigidos semestralmente nas mesmas datas do pagamento da amortização e'
calculados sobre o saldo devedor periódico do Empréstimo, a uma taxa composta
pela taxa de juros LIBOR semestral para dólar americano acrescidos de um
"spread" a ser determinado pelo BIRD a cada exercício fiscal;
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até 60 dias após a data de efetividade do Contrato (com recursos próprios-ou
financiada pelos fundos do empréstimo)
Juros de mora: 0,50% a.a. 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 a mesma será aplicada conforme o disposto na seção 3.2
(e) das Normas Gerais
A presente contratação, de acordo com a seção 2.07 do acordo do empréstimo,
nÇarana.
ne canil ntac' -Ala-.r,ka.-*-, ir., ria 1 • ai
,-s-.arl n nta c.,'. 1 n a.-. ,-.,-'. CS ...-., ..,i .,
uJn i i-s..
-ti, II IS..IJ flui .i.', oti' ii-. lava'., ''.3. til ai um
ia n'a ria
ti'... '.-'.J L-'L.I tu' a 'at. ri
sco,
.3.

iii i%=

'..,Ç..

t

credor:
i) conversão da taxa de juros aplicada 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 crédito para o montante já
desembolsado e a desembolsar (para moedas principais como o curo, o iene
japonês e o dólar dos Estados Unidos da América ou outra moeda que o Banco
possa se financiar com eficiência, incluindo a moeda local).
A utilização desses produtos implicará na cobrança de urna comissão de transação
(transaction fee).
W.
Foi anexado ao presente parecer e ao processo (ti. 296), o cálculo estimativo do serviço da
dívida, bem como do custo efetivo médio da operação com o BIRD situado em 2,52% a.a.,
flutuante conforme a variação da LIBOR. Considerando o custo médio atual de captação do
Tesouro, obtido pela comparação da ?nod(fied duration da operação analisada com a da Curva Zero
Soberana do Tesouro Nacional, a operação encontra-se em patamares aceitáveis para esta secretaria.
REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS
11.
Relativamente ao disposto na Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF), nas Resoluções do Senado Federal (RSF) n°40/2001, n° 43/2001 e n° 48/2007 e na
Portaria MEFP n°497/90, e alterações, com vistas à concessão da garantia da União, vale ressaltar o
seguinte:
1— VERIFICAÇÃO DOS LIMITES PREVISTOS NO ART. 32 DA LRF
12.
Mediante Parecer n° 1675/2012/COPEM/STN. de 16/11/2012 (fis. 268/271), esta
Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios pronunciou-se quanto aos
limites e condições para a contratação de operação de crédito externo pelo Governo do Estado do
Paraná, tendo sido cumpridas as exigências dispostas nas RSF n° 40/200! e 43/200! e suas
alterações, e atendidos os requisitos mínimos previstos no art. 32 da LRF. As informações
constantes do citado Parecer são válidas por 270 (duzentos e setenta) dias para apreciação do
.eiiauu reuerii.

II- INCLUSÃO NO PLANO PLURIANUAL
13.
O Parecer do Órgão Jurídico e Declaração do Chefe do Poder Executivo (fis. 221/227) do
Governo do Estado do Paraná atesta o Projeto em questão está inserido no Plano PiLirianual do
Estado do Paraná para o período de 2012 a 2015, instituído pela Lei n° 17.013, de 04.12.2011. Os
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valores das ações relacionadas ao projeto estão inseridas, em grande parte, com recursos do Tesouro
do Estado. Os recursos a serem reembolsados pela operação de crédito não estão previstos
totalmente no PPA, sendo que parte destes serão acrescidos nas LOAs ao longo do período de
execução do pdjeto tara coniplemetitãr os-- iontantprramàdos1nida1mente.
Jil - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
14.
Consta às (fls.221/227) Parecer do Órgão Jurídico e Declaração do Chefe do Poder
Executivo, informando que os recursos para o programa estão previstos no Projeto de Lei
Orçamentária n° 492/12, distribuídos da seguinte forma:
a) recursos provenientes da operação de crédito no montante de R$ 381.549.330,00;
b) aporte de contrapartida local será parte do orçamento previsto das mesmas ações vinculadas ao
projeto, desse modo, não há uma rubrica/ação específica; e,
e) para o pagamento de juros e encargos da dívida estão previstos de forma global
R$706.899.150,00, sendo que na ocorrência de eventuais acréscimos, estes recursos serão
suplementados.
15.
Assim, considerando as informações prestadas pelo Estado, entende-se que o mutuário
dispõe das dotações necessárias para dar início à execução do Programa.
1V - AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA - Contratação e Contragarantias à Garantia da União
A Lei Estadual n° 17.030, de 21/12/2011 (ti. 10/11), regulamentada pelo Decreto n° 6269,
16.
de 24/10/2012 (ti. 217/220) autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo com
o BIRD, no montante de até US$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de dólares dos
Estados Unidos da América), destinado ao financiamento do Programa em questão. Dispõe que o
Poder Executivo do Estado está autorizado a vincular como contragarantias à garantia da União, as
cotas de repartição constitucional das receitas estabelecidas nos arts. 157 e 159, complementadas
pelas receitas tributárias estabelecidas nos arts. 155 da Constituição Federal, bem como outras
garantias em direito admitidas suficienies para cobrir a amortização e encargos financeiros da
operação de crédito.
V - LIMITES PARA CONCESSÃO DE GARANTIA DA UNIÃO
De acordo com as informações contidas no Relatório de Gestão Fiscal da União para o 20
17.
Quadrimestre de 2012 (fl. 272), há margem, na presente data, para a concessão da pleiteada garantia
da União, dentro do limite estabelecido no art. 9° da RSF n° 48/2007.
Vi- CAPACIDADE DE PAGAMENTO E ASPECTOS FISCAIS DO ESTADO
18. Segundo análise da capacidade de pagamento, consignada na Nota n°
945/2012/COREM/STN, de 27/11/2012. (fis. 297/299), a classificação obtida na primeira etapa
indicou capacidade de pagamento 'B-" que corresponde à situação em que o ente corresponde a
uma situação fiscal boa e risco de crédito médio.
Desta forma, considerando o atendimento do requisito referente à primeira etapa da
19.
análise, cuja classificação da situação fiscal correspondeu a "B-" e o atendimento dos requisitos
referentes à segunda etapa da avaliação da capacidade de pagamento, incisos II e III do caput do art.
80 da Portaria MF no 306/2012, a operação de crédito pleiteada é elegível, relativamente aos riscos
do Tesouro Nacional, para a concessão de garantia da União.
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Com relação á adimplência de metas e compromissos assumidos no Programa de
20.
Reestruturação e Ajuste Fiscal (Lei n° 9.496/97) e obrigações (Lei n° 8.727/93), segundo informa o
0/20í2/(UKt.M/SIJKJN/SHN/MI- -UI, de 23110/2012 (tis. 23) e n
Memorandos n'
576/2012/COREM/SURIN/STN/MF-DF, de 27/11/2012 (fls. 297), o Estado encontra-se adinipleute
com as metas e compromissos assumidos no Programa, em conformidade com o disposto na
Resolução n° 43/2001-SF e a operação de crédito em questão não representa violação do acordo de
refinanciamento firmado com a União, nos termos do inciso IV, art. 5°, Resolução n°43/2001-SF.
VII- CONTRAGARANTIAS À GARANTIA DA UNIÃO E MARGEM DISPONÍVEL
LI.
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contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional das receitas estabelecidas
nos arts. 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas nos arts. 155 da
Constituição Federal, bem como outras garantias em direito admitidas.
22.
Segundo estudo elaborado por esta Secretaria acerca do comprometimento das transferências
federais e receitas próprias do Estado do Paraná, conforme informação consignada no Memorando
n° 29/2012/COAFI/SURIN/STN/MF-DF, de 09.11.2012 (fis. 248/249), as garantias oferecidas por
aquela entidade federativa são consideradas suficientes para ressarcir a União, caso esta venha a
honrar compromisso na condição de garantidora da operação em epígrafe.
23.
Assim, deverá ser formalizado o contrato de contragarantia com a União, podendo o
Governo Federal reter as importâncias necessárias para satisfação dos compromissos assumidos
diretamente das transferências federais ou das contas centralizadoras da arrecadação do Estado.
VIII- SITUAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA E ANTECEDENTES JUNTO À SECRETARIA DO
TESOURO NACIONAL
24.
Mediante Parecer Jurídico e Declaração do chefe do poder Executivo, de 22/10/2012 (fls.
221/225), o Chefe do Poder Executivo do Estado do Paraná informa que os números de registros no
CNPJ dos órgãos da Administração Direta do Município estão em conformidade com o Serviço
Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC).
25.
A verificação de adimpléncia com as instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, em atendimento ao art. 16 da RSF n° 43/2001, deverá ser feita mediante consulta ao
Sistema do Banco Central (SJSI3ACEN/CADJP), tendo por base a lista de CNPJ constante do
CAUC.
26.
Dessa forma, face ao mandamento legal mencionado acima, verificou-se que o Estado do
Paraná encontra-se adimplente com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional,
conforme resultado de consulta ao SISBACEN/CADIP, realizada em 29/11/2012 (fI. 300/301).
27.
A verificação da adirnplência financeira em face da Administração Pública Federal e suas
entidades controladas e de recursos dela recebidos poderá ser feita mediante consulta ao CAUC, por
ocasião da assinatura do contrato de garantia, nos termos da RSF n° 41/2009, que alterou a RSF no
48/2007.
28.
Segundo procedimento de consulta estabelecido pela Coordenação-Geral de Haveres
Financeiros (COAFI), cumpre informar que não constam, na presente data (fis. 303), em relação ao
Ente, pendências referentes aos financiamentos e refinanciarnentos concedidos pela União OU
garantias por ela honradas.
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29.
Por fim, em cumprimento à Emenda Constitucional no 62, de 06.12.2009, relativa a
pagamento de precatórios, esclarecemos que restou frustrada a tentativa de verificação da
adimplência do Ente, pois "confonne decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro
Bruno Dantas no pràcesso de ACOMPANHAMENTODE-CtJMPRlMENTO DE-DECISÃO no.
0005633-70.2010.2.00.0000, as emissões de certidões e as consultas ao Cadastro de Entidades
Devedoras Inadimplentes (CEDIN) foram suspensas até decisão final de mérito no referido
processo" (fl. 302). Dessa forma, previamente à formalização dos instrumentos contratuais, a
P(WN/CflF ver
tiir'r de dimrIn-i d- Fnte
--------. ------.T -----

- .-- . .. --.---

IX - ALCANCE DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
Entendemos que as obrigações contratuais constantes das minutas do Acordo de Empréstimo
30.
(fls. 174/191), bem como do Contrato de Garantia (lis. 173/175), são passíveis de cumprimento
pelas partes envolvidas, não atribuindo ao Tesouro Nacional riscos superiores àqueles normalmente
assumidos em operações já contratadas com organismos multilaterais de crédito.
X - DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS - RSF n° 48/2007, LRF e Lei n° 11.079/2004
Cumpre esclarecer que estão apensas ao processo (fls.273/296) as informações elaboradas
31.
pela STN relativas às finanças da União, as quais se encontram atualizadas em
http://www.tesouro.fazenda.gov.br.
32.
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, mediante Certidão (lis. 233/237), de 18110/2012,
informou que no exercício de 2011 (último analisado), a despesa com pessoal dos Poderes
Executivo, Legislativo incluindo o Tribunal de Contas, e Judiciário, bem como do Ministério
Público, não extrapolaram os limites estabelecidos no art. 20 da Lei Complementar n° 101/2000 LRF. Relativamente ao 10 e 2° quadrimestres do exercício em curso de 2012, o Tribunal de Contas
certificou que a despesa com pessoal dos Poderes Executivo, Legislativo incluindo o Tribunal de
Contas e Judiciário, bem como do Ministério Público, situou-Se dentro dos limites estabelecidos
pela LRF.
Consta ainda, declaração do Chefe do Poder Executivo do Governo do Estado do Paraná de
33.
22/1012012 (lis. 221/227) informando que, para o exercício em curso, a despesa com pessoal dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, assim como do Ministério Público, situa-se dentro dos
limites estabelecidos na Lei Complementar no 10 1/2000.
No que concerne ao pleno exercício da competência tributária do Estado, bem como o
34.
cumprimento dos artigos 198 e 212, ambos da Constituição Federal, o Tribunal de Contas do Estado
do Paraná, na Certidão mencionada no parágrafo anterior, atestou o cumprimento destes
dispositivos legais em 201 1(último exercício analisado).
Com relação à exigência de comprovação de obediência ao limite de Restos a Pagar,
35.
conforme disposto no art. 40, §2°, combinado com o art. 25, inciso IV, alínea c, ambos da LRF e no
art. 10, inciso II, alínea c, da RSF n° 48/2007, é entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), confonne exarado no Parecer PGFN/COF/n° 468/2008, que tais limites referemse, exclusivamente, ao art. 42 da LRF, único limite legal existente para tal efeito. O referido art. 42
dispõe o seguinte:
"Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois
quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida
integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja
suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
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Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa, serão considerados os
encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício."
36.
1

Segundo Parecer Jurídico e Declaração do Chefe do Poder Executivo 22/10/2012 (fis.
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despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas
no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito, conforme
disposto no art. 42 da LRF.
37.
A Lei n° 11.079/2004, alterada pela MP no 575, de 7/8/2012, que institui normas gerais para
licitação e contratação de Parceria Público-Privada (PPP) no âmbito dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, estabelece, em seu art. 28, que a União não poderá
conceder garantia aos demais entes caso a sorna das despesas de caráter continuado derivadas do
conjunto das parcerias por eles contratadas tiver excedido, no ano anterior, a 5% da receita corrente
líquida do exercício ou se as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) anos subsequentes
excederem a 5% da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios.
38.
A esse respeito, cumpre esclarecer que,.conforme Parecer Jurídico e Declaração do Chefe do
Poder Executivo, 22/10/2012 (fis. 221/227), o Estado não firmou contrato na modalidade Parceria
Público-Privada (PPP).

CONCLUSÃO
'Q
flinh dn i'nntn ndi feilnnç 2 rnr rnncpcãn tin nIef'1 arnt ,10 1 Inr, AcrI
que, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, seja verificado pelo Ministério da
Fazenda: i) a aclimplência do Ente com a União e suas entidades controladas; e ii) formalizado o
respectivo contrato de contragarantia.
40.
Sugerimos o encaniinharnento do Processo n° 17944.000812/2012-40 à Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional - PGFN/COF para as providências de sua alçada.

À consideração superior,

PATRÍCIA C. P. MARTINS
Analista de Finanças e Controle

G ente da

De acordo.

Subsecretário do Tesouro

Portaria MF5OI,de 17.

OP

GAUDARD
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Processo n° 17944,000812/201240
Governo do Estado do Paraná - PR
Parecer n° 1 675/2OI2ICOPEM/STN
Brasília, 16 de novembro de 2012.
ASSUNTO: Operação de crédito externo, com garantia da
União, entre o Governo do Estado do Paraná - PR e o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, no valor
de US$ 350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta milhões de
dólares dos Estados Unidos da América).
Recursos destinados ao financiamento parcial do Projeto
Multissetorial para o Desenvolvimento do Estado do Paraná.
RELATÓRIO
1.
Solicitação feita pelo Governo do Estado do Paraná - PR para a verificação do cumprimento
de limites e condições para contratar operação de crédito com o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento para financiamento do Projeto Multissetorial para o
Desenvolvimento do Paraná com as seguintes características (fis. 93/95):
a) Valor da operação: US$ 350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta milhões de dólares dos
Estados Unidos da América);
b) Destinação dos recursos: financiamento do Projeto Multissetorial para o
Desenvolvimento do Paraná;
e) Juros e atualização monetária: Libor semestral acrescida de spread;
d) Liberação: R$ 226.919.000,00 em 2013, R$ 278.491.500,00 em 2014. R$
185.661.000,00 em 2015, R$ 30.943.500,00 em 2016 (fis. 215/216);
e) Prazo total: 180 (cento e oitenta) meses;
f) Prazo de carência: 60 (sessenta) meses;
g) Prazo de amortização: 120 (cento e vinte) meses;
h) Lei(s) autorizadora(s): n°17.030. de 21/12/11 (fis. 10/11 e 217/220).
2.
O Estado entende que seu Parecer Técnico (fis. 21/55) atesta o cumprimento do disposto no
inciso 1, do au. 21, da Resolução do Senado Federal (RSF) n° 43/2001, demonstrando a relação
custo-beneficio e o interesse econômico e social da operação.
3.
O "Parecer do Órgão Jurídico e Declaração do Chefe do Poder Executivo (fis. 221/227) foi
apresentado em cumprimento ao inciso 1, do art. 21, da RSF n° 43/2001. Este documento manifesta
o entendimento de que o Estado cumpre os requisitos, conforme disposto no Manual para Instrução
de Pleitos (MIP), bem como assinala o cumprimento do art. 5° da RSF 11° 43/2001, segundo o qual o
Governo do Estado do Paraná não infringiu nenhuma das vedações.
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De acordo com as disposições sobre a matéria, constantes das RSF n°s 40/2001 e 43/2001, o
4.
Estado apresentou os seguintes limites quantitativos, considerando-se o valor e os dispêndios da
operação sob exame:
a) art. 6° § 1° Inciso 1 da Resolução n° 43, de 2001-SF - despesas de capital relativas ao
exercício anterior:
Valor (R$)
Descrição
1
1.:) /Z.'4iZ..5,41,ft(
a. 1) ciespesas cie capitai ajustadas no exercicio anterior: çn. 1 D'+)
675.192.23
a.2) receitas de operações de crédito realizadas no exercício anterior: (11.
153)
1.571.757.157,74
Saldo:
b) art. 6° § 1° Inciso II da Resolução n° 43, de 2001-SF - despesas de capital relativas ao
exercício atual:

• Descrição
b. 1) Despesas de capital do exercício ajustadas: (fl. 152)
b.2) Liberações de crédito já programadas: (fl. 228)

Líh

-.

íÇ1

Valor (R$)
4.169.527.092,00
167.891.479,63

)1/1i\

Saldo:

4.001.635.612,37

c) art. 7° Inciso 1 da Resolução n°43, de 2001-SF: Montante Global de todas as operações
realizadas em um exercício financeiro (MGA) em relação à Receita Corrente Líquida (RCL).
Tabela 1 - Montante Global das operações realizadas em um exercício financeiro (fis. 215/216
c 229)
Percentual do
Desembolso Anual (R$)
Projeção da RCL MGAÍRCL
Limite de
Ano
Operação em
Liberações
(R$)
(%)
Endividamento
Exame
Programadas
4,84
0,00 167.891.479,63 21.692.315.516,06
0,77
2012
13,69
226.919.000,00 268.357.328,14 22.609.900.462,38
2,19
2013
9,55
1,53
2014
278.491.500,00 81.531.000,00 23.566.299.251,94
4,72
0,76
2015
185.661.000,00
0,00 24.563.153.710,30
0,76
0,12
30.943.500,00
2016
0,00 25.602.175.112,25
Projeção na RCL pela taxa média de 4,23% de crescimento do PIB nos últimos 8 anos. O ano de
2016 é o último para o qual há liberações informadas.
d) art. 7° Inciso II da Resolução n° 43, de 2001-SF: Comprometimento anual com
amortizações, juros e demais encargos (CAED) em relação à RCL.
Tabela lI - Comprometimento anual com amortizações, juros e encargos (fis. 215/216 e
2291211 1

Ano
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Comprometimento Anual (R$)
Operação em
Demais
- Operações
Exame
0,00 1.328.345.806,45
7.135.956,86 1.334.192.650,55
5.712.766,28 1.314.905.812,82
6.825.942,19 1.300.281.173,94
7.863.145,62 1.259.631.317,32
8.035.331,75 1.209.762.728,92
80.035.948,61 1.203.573.199,78

'

Projeção da RCL
21.692.315.516,06
22.609.900.462,38
23.566.299.251,94
24.563.153.710,30
25.602.1 75.112,25
26.685.147.119,49
27.813.928.842,65

CAED/RCL (%)
6,12
5,93
5,60
5,32
4,95
4,56
4,61

Dezembro de 2012

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
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79.232.413,99
78.428.881,44
77.625.348,88
76.821.816,33
76.018.281,71
75.214.749,15
74.411.216,59
73.607.681,971
71804.149,421
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1.199.432.810.17 28.990.458.032,69
1.194.609.462,12 30.216.754.407,48
1.189.068.345,45 31.494.923.118,91
1.077.532.807,18 32.827.158.366,84
952.105.945,23 34.215.747.165,76
1.052.330.755,11 35.663.073.270,87
926.200.515,46 37.171.621.270,23
924.828.373,041 38.743.980.849,96
1
916.878.847,86f40.382.851.239,91
f
Média:
Percentual do Limite de Endividamento:
Projeção da RCL pela taxa média de 4,23% de crescimento do PIB nos últimos 8 anos.

441
4,21
4.02
152
3.00
3,16
2.69
2,58
2,45
4,20
36,50

e) art. 7° Inciso III da Resolução n° 43, de 2001-SF: número de vezes o valor da receita
corrente líquida relativamente ao montante da dívida consolidada líquida.
e.1) Limite ao final do exercício de 2016:
2,00
e.2) Limite atual para relação DCL/RCL:
2,00
e.3) Receita Corrente Liquida:
21.394.805.043,00
e.4) Divida Consolidada Líquida:
13.850.764.022,00
e.5)Operaçõesdecréditocontratadas,autorizadaseemtramitação:
R$517.779.807,77
e.6)Valordaoperaçãoemexame:
R$722.015.000,00
e.7) Saldo Total da Dívida Líquida:
R$
15.090.558.829,77
e.8)Relação Saldo Total da Dívida Líquida!RCL:
0.71
Percentual do Limite de Endividamento:
35,27
5.
Salientamos que os dados relativos à Receita Corrente Líquida (data-base Agosto de 2012),
base para a projeção da RCL constante nas alíneas "c" e "d do item anterior, têm corno fonte o
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida (fis. 239/240) coletado junto ao SISTN.
Adicionalmente, assinalamos que os dados referentes à relação DCL/RCL de Agosto de 2012
(alínea "e" do item anterior) tem como fonte o Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida,
coletado junto ao SISTN. conforme 11. 238.
ANÁLISE
6.
No que diz respeito aos requisitos mínimos aplicáveis à operação, o Governo do Estado do
Paraná atendeu a todas as exigências previstas nos artigos 6°, 7° e 21 da RSF n° 43/2001.
Relativamente ao cumprimento dos limites estabelecidos nas RSF n°40 e 43, de 2001, expressos no
item 4 deste parecer, registramos:

Tabela III - Análise dos Limites
Itens
Limites
receita de operações de crédito menor que a despesa de capital a
exercício anterior
h
rPCPit2 d
it'?'p' - t'rMtg-, rnnnr nhlP n dp'zr,pz, d r',r,to1 ..-.______ exercício corrente
MGA/RCL <16%
1
c

Resultado
ENQUADRADO
PNflT TAflR Aflfl

ENQUADRADO
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CAED/RCL < 11,5%
limite atual para a relação DCL/RCL <2

Dezembro de 2012

1

1

ENQUADRADOJ
ENQUADRADO

7.
Destacamos, ainda, no que tauge ao item "d', que a média para o período futuro não é
superior a 10% e que o comprometimento anual não apresenta tendência crescente.
8.
Tendo em vista a alteração introduzida pela RSF no 29, de 25/09/2009, que, entre outros,
modifica o parágrafo único do art. 32 da RSF n° 43/2001, a comprovação do cumprimento dos
requisitos de que tratam o art. 16 e o inciso VIII do art. 21, da RSF no 43/2001, passou a ser
responsabilidade da instituição financeira ou do contratante, conforme seja o caso, por ocasião da
assinatura do contrato, não havendo mais verificação prévia destes requisitos por parte da STN.
9.
Tendo em vista a alteração introduzida pela RSF n° 10, de 29/04/2010, que, entre outros,
modifica o inciso III do art. 21 da RSF no 43/2001, a comprovação do cumprimento do inciso 11 do
§ 1° do art. 32 da Lei Complementar n° 101/2000 (LRF) foi realizada por meio de declaração do
Chefe do Poder Executivo atestando a inclusão no orçamento vigente dos recursos provenientes da
operação pleiteada (fl. 221/227).
10.
No que concerne ao art. 21, inciso IV, da RSF n°43/2001, a Certidão do Tribunal de Contas
competente (fls. 233/237) atestou o cumprimento pelo Estado do disposto na LRF, relativamente ao
último exercício analisado (2011) e ao exercício em curso (2012).
11.
Em consonância com o disposto na Portaria STN no 68312011 e alterações, verificamos
mediante o Sistema de Coleta de Dados Contábeis dos Entes da Federação (SISTN) que o Estado
atualizou as informações constantes das referidas portarias, nos termos do art. 27 da RSF n°
43/2001, conforme Histórico das Declarações (fis. 241).
12.
Quanto ao atendimento do art. 51 da LRF, verificou-se que o Estado encaminhou suas
contas ao Poder Executivo da União (fl. 66).
13.
Segundo procedimento de consulta estabelecido pela Coordenação-Geral de Haveres
Financeiros (COAFI), mediante Memorando n° 106/2012/COAFI/SURIN/STN/MF-DF, de
13/07/2012 (fls. 67, 197/198, 251/252) cumpre informar que não constam na presente data, em
relação ao Estado, pendências referentes aos financiamentos e refinanciamentos concedidos pela
União ou garantias por ela honradas.
14.
Cabe ressaltar que, conforme consulta à Coordenação-Geral das Relações e Análise
Financeira dos Estados e Municípios (COREM), o Estado cumpre as metas estabelecidas no
Programa de Ajuste e Reestruturação Fiscal, em conformidade com o disposto na RSF n° 43/2001 e
a nneracc' de crédti- em c,iiptac, rri rerreoent9 li
l2('r
—Iação

orr,r,lr, Ae rnnoywmpntr frotlrs

com a União, nos termos do incisoIV, art. S°,da RSF n°43/200 1(fl,253).
15.
Relativamente às demais exigências, de ordem documental, aplicam-se as regras da RSF n°
43/2001, as quais estão devidamente atendidas.
CONCLUSÃO
16,
Tomando-se por base os dados da documentação constante dos autos, e considerando a
verificação dos limites e condições constantes da RSF n° 43/2001, o Ente CUMPRE os requisitos
prévios à contratação da operação de crédito, conforme dispõe o art. 32 da LRF.

Dezembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 19 73087

17.
Considerando o disposto ria Portaria STN a° 694, de 20/12/2010, o prazo de validade da
verificação dos limites de endividamento previstos nos incisos 1, lI e III do art. 70 da RSF no
43/2001 é de 270 (duzentos e setenta) dias, uma vez que o cálculo dos limites a que se referem os
incisos 1, li e III do art. 70 da RSF n° 43/2001 resultou em percentual de comprometi mento inferior
a 80%.
18.
Entretanto, ressalta-se que a operação de crédito não poderá ser contratada sem que haja
nova verificação junto a esta secretaria do cumprimento do disposto no inciso vi cio art. 21 da KSF
n°43/2001.
19.
Registramos, todavia, que por se tratar de operação de crédito com garantia da União, o
processo deverá ser encaminhado, preliminarmente, à análise da Gerência de Responsabilidades
Financeiras GERF1, para as providências de sua alçada e, posteriormente, à PGFN.
-

A consideração superior.

LJLIANA DE LA MEDRA
RA CORREA
Analista de Finanças e Controle

HO

k
Gerente

De acordo. À consideração da Coordenadora-Geral.

1' /
CINT1-[IA dFATIMA ROCHA
Coordenadora de Operações de Crédito de Estados e Municípios

De acordo. À consideração do Senhor Subsecretário do Tesouro Nacional.

s
Coordenadora-Geral

tados e Municípios
lJe acordo.

W&111~Zk

EDUARDO COUTINHO G
Subsecretário do Tesouro N
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BANCO CENTRAL DO BRASIL
Oficio fl0259/2012—Depec/Dicii'Surec
Pt. 1201569701

Brasilia, 30 de novembro de 2012.

A Sua Senhoria a Senhora
SÔNIA DE ALMENDRA FREITAS PORTELLA NUNES - Coordenadora-Geral
Coordenadoria de Operações Financeiras da União - COF
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN
Esplanada dos Ministérios -Bloco Pth1 - 8 Andar - Sala 803
70048-900 Brasilia—DF
Fax: 613412 1740
Assunto: Credeuciamento - ROF TA628487 Estado do Paraná
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvjnieuto BIRD
Processo MF n° 17944.000812/2012-40

Senhora. Coordenadora-Geral,
Referimo-nos ao ROF TA628487, de 20.9,2012, por meio do qual o Estado do
Paraná solicita credencianiento para negociar a operação de crédito externo com o BIRD, com
garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até US$ 350.000.00000, destinados ao
financiamento do Projeto Multissetorial para Desenvolvimento do Paraná.
2.
A propósito, informamos que, por meio do Oficio n°25 2012/DepeciDicin/Swec
(anexo), o Banco Central do Brasil, com base no An. 98 do Decreto 93.872, de 23.12.1986 e na
PL1Q1
,I.
r 1 .4'.'
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Estada do Paraná para negociar a referida operação, nas condições constantes do citado ROF.
teriçiusamenie,

1fUua& OÁÁJJ
Fernando A. de M. R. Caldas
Chefe Adjunto de Departamento
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PARECER JURÍDICO E DECLARAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO

Curitiba (PR), 22 de outubro de 2012

Identificação precisa da operação de crédito objeto de avaliação
1. Trata-se da análise das condições legais para a contratação, pelo ESTADO DO PARANÁ
de operação de crédito, no valor de US$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de
dólares norte-americanos) equivalente a R$ 656.530.000,00 (seiscentos e cinquenta e seis
milhões e quinhentos e trinta mil reais) ', junto ao BANCO INTERNACIONAL PARA
RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO - BIRD, destinada a financiar o Projeto
Muftissotorial para o Desenvolvimento do Paraná - BIRD.
Informação quanto às autorizações leqislativas
2. Atestamos que:
a) A operação de crédito foi autorizada por intermédio da Lei n' 17.030, de 21 de dezembro de
2011, publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná - DIQE, edição eletrônica n° 8.614, de
21 de dezembro de 2011, nas páginas 03 e 04, com acesso eletrônico no sítio
www.díoe,pr.gov.br.
informação quanto à inciusão dos recursos no orçamento

b) Os recursos provenientes da operação de crédito pleiteada estão inclusos no Projeto de Lei
Orçamentária de 2013, nos termos do inciso li do § 1° do art. 32 da LRF.

Informação negativa sobre operações realizadas irregularmente ou operações vedadas
c) `Atesto que todos os parcelamentos de débitos e operações de crédito, inclusive as
equiparadas nos termos do art. 29, § 10 e art. 37 da LRF, contratadas com instituições
financeiras e não financeiras foram objeto de análise da STN;

d) O Ente não contratou operação no âmbito do Programa Nacional de Iluminação Pública
Eficiente - Reluz, estabelecido pela Lei n° 9.991, de 24/7/20001;

1

Taxa de câmbio R$ÍLJS$ de 1,8758, na data de 31/12/2011.
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e) O Ente, em relação ao art. 35 da Lei Complementar 10112000, não realizou operação do
crédito junto a outro Ente da Federação;
o O Ente não praticou nenhuma das ações vedadas pelo art. 5° da Resolução n° 4312001 do
Senado Federai,
!i ti Am. SF

g O Ente, em relação às contas dos exercícios jan ,ntiQqs pelo Tribtinat de contas,
inclusive o em curso, cumpre o disposto: ) no art. 23 - limites de pessoal; no art, 33 - não
contratação de operação de crédito realizada cora infração do disposto na Lei Complementar n'2
101, de 2000; no art, 37 não realização de operações vedadas; no srI. 52 - pubiloação do
relatório resumido da execução orçamentáre e no § 22 do an. 55 ~ publicação do relatório de
gestão fiscal, todos da Lei Complementar n' 101, de 2000, bem como cumpre o disposto no
inciso ii1 do au. 187 da Constituição - limite das operações de crédito em relação às despesas
de capital.

h Relativamente aos exercícios corrente e anterior, que não há despesas de capital a serem
deduzídas do cálculo do montante de despesas de capita! para a verificação do limite a que se
refere o inciso 111 do art 167 da Constituição FederaL

djjtos ÈffiJis IM s condíoões

nas

osdoenadoFraI

n 40e 4? js de 2001, boei. Corn.rnenjjO1/2QQ LR.
:) O Ente cumpre os demais limites e condições fixados pelo Senado Federal e observa as
demais restrições estabelecidos na Lei Complementar rP 101/2000 LRF
dessan.pssaaJ

nicrrnaÇãQçre atendiffienLo

-- •'---1. 1 f
.j
4Jft/
.
r J!/VUV,
CIPU ZIMUGE fIL!
w
ua £ci
u tnw
abaixo os seguintes valores das despesas com pessoal no parfrx/o de setembro de 2011 a
agosto de 2012.
ifl
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)ESPESAS
CO
Poder Legislativo
'ESSOAL
(Despes
Poder
Ministério
.iquidada + Inscritos
tos en
oder
Judiciário
Executivo
Público
RP no período de setembr(
Assembléia
Tribunal de
le 2011 a agosto de 2012)
Legislativa
Contas
último RGF publicado
)espesa
Bruta
com
1 0.795.844.700,0
432.641.618,41
247.312.843,21 1.162.934.67268
493.521.670,21
essoaI (1)
)espesas não computadas
82.828.1 70,5Z
8,880.540,6
40.638.615,5'
141 .608.694,05
116.841.70840
(art. 19, § 10 da LRF) (II)
Repasses previdenciário
LO REGIME PRÓPRIO DE
'REVIDÊNCIA
SOCIAL
463.368.628,7
39,36
0'00i
40.450.018,85
0,00
lii)
ontribuíções Patronais
Instrução Normativa ti
1.677.643.5065
61.299.885,81
52.399.761,6
171.747.927,36
69,939.956,43
9/2011 -TC/PR (1 IA)
iotal de despesas con
)essoal
fins
para
de
9.498.741.651,71
362.461.191,91
154.274.466, 06
890.028.070,12
306.740.005,38
apuração do limite - TOF
(IV) = (1-11+111)
Receita Corrente Líquida
21 .394.805.043,1 21.394.805.043,1 1.394.805.043,1 21.394,805.043,13 21.394.805.043,13
RCL(V)
Imposto de Renda Retido
ia Fonte— IRRF
900.299, 608,6
(se estiver computado m
32.395.270,85
59.822.71 4,7
88.201.033,74
46.888.219,09
lespesa
bruta
con
lessoal, informar zero)
nativos e Pensionistas
(informar valores somente
não estiver computad
0.01
0,01
0.00
0,00
a despesa bruta com
ssoal,
contrário,
caso
E
nforniar zero)
Percentual (%) do total de
espesa com pessoal para
44,4C
0,72
'íris de apuração do limite
1,69
4,16
1,43
ÍDP sobre a RCL (IV/V)
100
Percentual (%) do total d
49,01
1,50
lespesa com pessoal por
1 ,;o
6,00
2,00
Poder e Órgão
Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda . Coordenação de Administração Financeira do Estado - Divisão de Despesa.
(II
Compõem as despesas não computadas (art. 19, § 10 da LRF): indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária;
decorrentes de decisão judicial; despesas de exercícios anteriores; inativos e pensionistas com recursos vinculados.

Informções necessárias à Análise da Concessão da Garantia da União
informacões sobre Orcamento:
k) Declaro que constam do Projeto de Lei n° 492/12, que estima a receita e fixa a despesa do
Estado do Paraná para o exercício de 2013, dotações suficientes à execução do Projeto
Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná. O Projeto de Lei está disponibifizado no
endereço eletrônico da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral,
www.sepl.pr.gov.br. O referido projeto já se encontra em tramitação na Assembleia Legislativa
do Paraná.
k, 1) Os recursos provenientes da operação de crédito em tela estão inseridos no Anexo 1 Legislação e Resumos Gerais da Receita, da Lei Orçamentária Anual, na codificação
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2.1.2.0.00.00 - Operações de Crédito Externas, cujo valor global previsto para o exercício de
2013 é de R$ 381.549.330,00.
k.2) Os recursos provenientes do empréstimo, no montante de R$ 595.522.680,00, descritos no
no Anexo III - Orçamento Fiscal e Próprio da Administração Indireta, da Lei Orçamentária Anual
de 2013, estão detalhados em anexo.

Observação: O projeto tem abordagem setorial ampla (SWAp - Sector-wide approach), que tem
corno objetivo financiar ações do Plano Plurianual e das Leis Orçamentárias do Estado, de
forma a vincular o projeto ao alcance de metas para receber os desembolsos do Banco.
Portanto, os valores das ações do projeto previstas nos instrumentos legais de orçamento
correspondem várias fontes orçamentárias e não somente a fonte de financiamento externo.
k.3) A contrapartida local será parte do orçamento previsto das mesmas ações vinculadas ao
Projeto. desse modo, não há uma rubrica/acão específica.
k.4)
Para o pagamento de juros e encargos dívida, que está descrito no Anexo II - Resumos
Gerais da Despesa do Orçamento Fiscal e Próprio da Administração Indireta, do Projeto de Lei
ri0 492/12, tem-se o Demonstrativo da Despesa por órgãos e Categorias Econômicas, no qual
os dispêndios com juros e encargos da dívida (interna e externa), bem como sua amortização
estão consolidados de forma global na Administração Geral do Estado - Recursos sob a
supervisão da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA, órgão n° 31, além da Discriminação
da Despesa Segundo os Desdobramentos por órgãos e Grupos de Fontes, nos seguintes
montantes: Juros e Encargos da Dívida - R$ 706.899.150,00; e Amortização da Dívida 639.184.300,00, sendo que na ocorrência de eventuais acréscimos, estes recursos serão
suplementados.

Informações sobre a inclusão do Proclrama/f!pieto no Plano Plurianual - PPA:
1) Declaro que o Projeto Multisetorial para o Desenvolvimento do Paraná - BIRD, está inserido
no Plano Plurianual do Estado do Paraná para o período de 2012 a 2015, instituído pela Lei n°
17.013, de 14 de dezembro de 2011, cuja última publicação ocorreu no Diário Oficial do Estado
- D/OE,, edição eletrônica n° 8.639, de 26 de janeiro de 2012, nas páginas 15 a 145, com
acesso eletrônico no sítio www.dioe.pr.gov.br. O projeto está inserido nos programas e ações
apresentados em anexo.
Observação: Os valores das ações relacionadas ao projeto estão inseridos no PPA, em grande
.,,.
.4...
f1...
parte, co, II recursos IJ'J Tesoura
Li JLJ l_.OtJ'.J. I.J
recursos a serem reembolsados
Li1Jl Gi..QL'
de crédito não estão previstos totalmente no PPA, sendo que parte destes serão acrescidos
nas LOAs ao longo do período de execução do projeto para complementar os montantes
programados inicialmente.
Informações-sobre gastos com saúde e educação ej,leno exercício da competência tributária:
m) O Estado do Paraná, em relação ás contas dos exercícios ainda não analisados pelo
Tribunal de Contas, cumpre o disposto:
m. 1) No art. 198 da Constituição Federal, tendo aplicado em ações e serviços públicos de
saúde, nos exercícios de 2010 e 2011 os percentuais de 12,15% e 12,00%, respectivamente,
calculados de acordo com o estabelecido pela EC 29/2000. Nesse quesito deve-se observar
que no ano de 2010 o percentual informado relaciona-se aos critérios adotados pelo Tribunal
de Contas do Estado do Paraná. Todavia, como a metodologia adotada para inclusão no
Cadastro único de Exigências para Transferências Voluntárias (CAUC) é diversa o Estado do
Paraná impetrou junto ao Supremo Tribunal Federal a Ação Cautelar n° 2929 para fins de
retirada da restrição acerca do descumprimento do percentual mínimo do art. 198 da
Constituição Federal. No dia 25/08/2011 o Mm. Gilmar Mendes deferiu liminar suspendendo os
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efeitos da restrição, já tendo ocorrido a intimação da União da concessão da medida liminar
referida. Até o presente momento não houve interposição de recurso contra tal decisão,
m.2) No art. 212 da Constituição Federal, tendo aplicado na manutenção e desenvolvimento do
ensino, nos exercícios de 2010 e 2011 os percentuais de 31,79% e 30, 17%, respectivamente,
da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências;
m.3) No art. 11 da Lei Complementar n 101/2000.
Informações sobre Parcerias Público-Privadas (PPP)
n) Declaro que o Ente não assinou, até a ores ente data. contrato na modalidade Par'-eriaPúblico Privada (PPP).
Informacões sobre restas a nanar
o) Em observância ao disposto no art. 42 da LRF, declaro que o Ente não contrairá, nos dois
últimos quadrimestres do mandato dc, chefe do Poder Executivo, obrigação de despesa que
não possa ser cumprida integralmente dentro de/e, ou que tenha parcelas a serem pagas no
exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Informação acerca de repasse de recursos públicos para o setor privado
p) Em observância ao disposto no art. 26 da LAF, declaro que havendo previsão de repasse de
recursos públicos para o setor privado, tais repasses serão autorizados por lei específica,
atenderão às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e constarão da lei
orçamentária do exercício em que ocorrerem
Números de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
q) Declaro, sob as penas da Lei, para os devidos fins, que a lista de CNPJS da Administração
Direta do Estado do Paraná, contida no CAUC, engloba todos os CNPJs da Administração
Direta deste Ente. Na ocorrência de criação, extinção ou reclassificação de CNPJ, este fato
será imediatamente comunicado à Secretaria do Tesouro Nacional, a fim de que o citado
subsistema possa ser atualizado.
Outras exigências
r) Cumprimento de outros requisites exigidos pela legislação ou Constituição própria cio ente,
ou outras informações ou observações julgadas importantes.

Acinatijr do
eriinte dn EÇno Jurídico
(Vinícius Klein - Procurador Chef do cleo Jurídico da Secretaria de Estado do Planejamento
Coordenação Geral)
Aprovo o parecer e declaro serem verdadeiras as informa çoes que deram vase a opinFao
ii ,rír1ir
Curitiba, 22 de outubro d, 012.

-

do Chefe do Poder Executivo

ura do Secretário Responsável p&á Administração Financeira
(Luiz Carlos Hauly - Secretário de Estado da Fazenda)

Assinatura do,F?
interno
(Carlos Eduardo de M9 a - Secretário de Estfdo de Controle Interno)
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SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E
CflflPflFNAC.Âfl (FRAJ

PAKANA
GOVERNO DO ESTADO

NÚCLEO JURÍDICO SETORIAL

PARECER JURÍDICO E DECLARAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO
Curitiba (PR), 25, de maio de72012

Identificacão orecisa da oDeracào de crédito objeto de avaliacão
1. Trata-se da análise das condições legais para a contratação, pelo ESTADO DO PARANÁ
de operação de crédito, no valor de US$ 350-000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de
dólares norte-americanos) equivalente a R$ 656.530.000,00 (seiscentos e cinquenta e seis
milhões e quinhentos e trinta mil reais)', junto ao BANCO INTERNACIONAL PARA
RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO - BIRD, destinada a financiar o Projeto
Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná - BIRD.
Informação Quanto às autorizaçôes IeisIativas
2. Atestamos que:
a) A operação de crédito foi autorizada por intermédio da Lei n° 17.030, de 21 de dezembro de
2011, publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná - DIOE, edição eletrônica n° 8.614, de
21 de dezembro de 2011, nas páginas 03 e 04, com acesso eletrônico no sítio
www.dioe.pr.gov.br
Informaoguanto à inclusão dos recursos no orçamento
b).Qj-ecursos provenientes da operação de crédito pleiteada estão inclusos no orçamento
nte nos termos do inciso II do § 11 do art. 32 da LRF.

Informação negativa sobre operações realizadas irregularmente ou operaões vedadas
c) "Atesto que todos os parcelamentos de débitos e operações de crédito, inclusive as
equiparadas nos termos doa#-2, § 11 e art. 37 da LRF, contratadas com instituições
financeiras e não financeirJorampbjeto de análise da STN;

d) O Ente nã ontratou operação no âmbito do Programa Nacional de Iluminação Pública
Eficiente-.eluz stabelecido pela Lei n° 9.991, de 24T/'/2000';

Taxa de câmbio RS/USS de 1,8758, na data de 31/12/2011.
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e) O Ente, em relação ao art. 35 da Lei Complementar 10112000, não realizou operação de
crédito junto a outro Ente da Federação;
f) O Ente nãppratieounenhurna das ações vedadas pelo ait 50 da Resolução t 0 43/2001 do
Senado Federal
foração rativa
2,1 da,

ResJFn3f2OO

g)0 Ente, em relação ás contas dos exercícios

njlisaos pelo Tribuflal d&Çootas,
inclusive o em curso, cumpre o disposto: a) no ait23'- iintes de pessoal; no ait
não
contratação de operaço'çle crédito realizada cciv infração do disposto na Lei rnpfernentar n2
101, de 2000; no a10- não realização de operações veda qas-no ar[5— publicação do

relatório resumido daxecução orçamentária e no § 22 do adç55,.2 publicço do r&atóo de
gestão fiscal, t*(Lai complementar ng 101, de 2800, bèfh como cumpre o disposto no
inciso /11 do a/167áconstituição - limite das operações de crédito em relação às despesas
de capal,
itendivmento

h Relativamente aos exercícios coiente e anterior, que não há despesas de capital a serem
deduzidas do Ckulo do montante de despesas de capital para a verificação do limite a que se
refere o inciso til do art. 167 de Constituição Federal,
AtgndimçnlQ. aos geMais.11Ln4%jonjç6es estabelecidos nas Re uções do Senado Federal
n"$ 40,e 4bas de 2001 bem como na lei ComofenjO1I2OOO-LRF.

i O Ente cumpre os demais limites e condições fixados pelo Senado Federal e observa as
demais restrições estabelecidas n1 Lei Complementar n° 10112000 LRF
InfwrMULO

dJrniLes dadespep

j O Eite, relativamente ao a't 23 da Lei Complementar n° 10112000, apresenta ao quadro
aUCIPAU

v>

wyUImos VIUTP t.W UnPezi05 RU P euivol flU

dezembro de 2011.

Perme U

JflWW

ue

IJ

a
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R$ 1.00
DESPESAS
COM
(2)
Poder Legislativo
(Despes
PESSOAL
Liquidada + Inscritos en
Poder Executivo
Poder Judiciário
Ministério Público
RP no período de janeirc
Assembléia
Tiibunal de
te 2011 a dezembro d
Legislativa
Contas
- último RGI
011
N ficado)
Despesa
Bruta
10.266.887.824,7
263.901 .097,41 265.912.252,6
1.178.858.785,31 1
492.116.313,94
Pessoal
Despesas não computada
93.952.003,0
4,080
67.575,6
655
67.575.655,6
226.840.607,21
136.228.452,84
(art. 19, § 10 da LRF) (li)
Repasses previdenciário
-io REGIME PRÓPRIO DE
REVJDNCIA
SOCIAL 416.847.176,45
39.36
0,00
39.720,665,80
0,00
III)
ontribuiçóes Patronais
Instrução Normativa n 56
1.393.430.1 48,7
(2)
57.811.429,1
38-618.842,2
197.475.184,89
84,564.504,10
59/2011 - TC/PR (lIA)
rotal de despesas com
fins de
essoal para
202.008.996,31
9.196.352.849,41
159.71 7.754,7
794.261659,01
271.323.357,00
puraçâo do limite - TDF
(IV) = (l-II+l
__ ______________
eceita Corrente Líquida
. 19.713.388.991 ,2_ 19.713.388.991
,2.713,388.991 ,2 19.713.388.991,28 19.713.388.991,28
RCL(V)
__________
mposio de Renda Retid
ia Fonte - IRRF (Ativo,
Inativo e Pensionistas)
720.765.507,41
28.567.164,81
19.992.373,1(
112.176.989,11
59,637.15231
(se estiver computado m
bruta
com
despesa
essoaI, informar zero)
nativos e Pensionistas
informar valores somente
e não estiver computado
000
,
0.00
0,0(
0,00
0,00
a despesa bruta com
)essoal, caso contrário,
informar zero)
Percentual (%) do total d
despesa com pessoal para.
rins de apuração do limite
fins
46,6
1,0:
0,81
4,03
1,38
sobre a RCL (IVN)
11 00
Percentual (%) do total d
despesa com pessoal por
1 ,5C
1,29
5,70
1,90
Poder e Órgão fixado pel

1

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda - Coordenação de Administração Financeira do Estado Divisão deDespesa.
(1)Compõem as despesas não computadas (art. 19, § 10 da LRF): indenizações por demissão e incentivos à demissão
voluntária; decorrentes de decisão judicial; despesas de exercidos anteriores; inativos e pensionistas com recursos
vinculados.
(2) Instruções Normativas r 56 e 59/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Informações necessárias à Análise da Concessão da Garantia da União
Informações sobre Orçamento:

k) Declaro que constam na Lei n 17.012, de 14/12/2011, publicada no suplemento do diário
oficial do Estado de 20/1212011, sem incorporação das emendas já publicadas com as devidas
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alterações no suplemento do diário oficial do Estado de 20/1212011, que estima a receita e fixa
a despesa do Estado do Paraná para o exercício de 2012, dotações suficientes à execução do
Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná, está disponibilizado em edição
eletrônica sítio wwwdioe.pr.gov.br, e especificadas da seguinte forma:
k. 1) Os recursos provenientes da operação de crédito em tela estão inseridos no Anexo 1 Legislação e Resumos Gerais da Receita, da Lei Orçamentária Anual, na codificação
2.1.2.0.00.00 - Operações de Crédito Externas, cujo valor global previsto para o exercício de
2012 é de R$ 236.875.480, 00.
k.2) Os recursos provenientes do empréstimo, no montante de R$ 460.096.300,00, descritas no
no Anexo III - Orçamento Fiscal e Próprio da Administração Indireta, da Lei Orçamentária Anual
de 2012, estão detalhados em anexo.
fObservação: O projeto tem abordagem setorial ampli(SWAp Sector-wide approach), que tem
eis Orçamentárias do Estado, de
como objetivo financiar ações do Plano Plurianual e
forma a vincular o projeto ao alcance de metas para receber os desembolsas do Banco.
Portanto, os valores das ações do projeto previstas nos instrumentos legais de orçamento
correspondem várias fontes orçamentárias e não somente a fonte de financiamento externo.
k.3) A contrapartida local será parte do orçamento previsto das mesmas ações vinculadas ao
projeto, desse modo, não há uma rubrica/ação especifica.
k.4) Para o pagamento de juros e encargos divida, que está descrito no Anexo ii - Resumos
Gerais da Despesa do Orçamento Fiscal e Próprio da Administração Indireta, da Lei
Orçamentária Anual de 2012, tem-se o Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Categorias
Econômicas, no qual os dispêndios com juros e encargos da dívida ('interna e externa), bem
como sua amortização estão consolidados de forma global na Administração Geral do Estado Recursos sob a supervisão da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA, órgão n 8 31, além da
Discriminação da Despesa Segundo as Desdobramentos por Órgãos e Grupos de Fontes, nos
seguintes montantes: Juros e Encargos da Dívida - R$ 739,379,550,00; e Amortização da
Dívida - R$ 636.069.420,00 sendo quencorrênciade eventuais acréscimos, estes recursos
serão

suplementados-C'-

Informações sobre a inclusão do Programa/Projeto no Plano Plurianual - PPA:
1) Declaro que o Projeto Muitisetorial para o Desenvolvimento do Paraná - BIRD, está inserido
no Plano Plurianual do Estado do Paraná para o período de 2012 a 2015, instituído pela Lei n°
17.013, de 14 de dezembro de 2011, cuj última pubticação ocorreu no Diário Oficial do Estado
- DIOE, edição eletrônica no 8.639, de 26 de janeiro de 2012, nas páginas 15 a 145, com
acesso eletrônico no sítio www.dioej.,r.gov ,br. O projeto está inserido nos programas e ações
apresentados em anexo.
Informações sobre gastos com saúde e educação e pleno exercício da competência tributária:
m) O Estado do Paraná, em relação às contas dos exercícios ainda não analisados pelo
Tribunal de Contas, cumpre o disposto:
m.1) No art. 198 da Constituição Federal, tendo aplicado em ações e serviços públicos de
saúde, nos exercícios de 2010 e 2011 os percentuais de 12.15% e 12,00%, respectivamente,
calculados de acordo com o estabelecido pela EC 29/2000. Nesse quesito deve-se observar
que no ano deQi.%p percentual informado relaciona-se aos critérios adotados pelo Tribunal
de Contas do Estado do Paraná. Todavia, como a metodologia adotada para inclusão no
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Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias (CA UC) é diversa o Estado do
Paraná impetrou junta ao Supremo Tribunal Pedera/ a Ação Cautelar n° 2929 para fins de
retirada da restrição acerca do descumprimento do percentuai mínimo do art. 3-9.---da
Constituição flederal. No dia 25/08/2011 o Mm. Gilmar Mendes deferiu liminar suspendendo os
efeitos da restrição, já tendo ocorrido a intimação da União da concessão da medida liminar
re,enda. Até o presente momento não ,-,ouve ine,posJçao oe recurso cornra ia, oeclsao;;
m. 2) No arf 212 da Constituição Pederel, tendo aplicado na manutenção e desenvolvimento do
ensino, nos exercícios de 2010 e 2011 os percentuais de 31,79% e 30, 17%, respectivamente,
da receita resultante de impostos, compreendida a proveni3p de transferências;
m. 3)

No art. 11 da Lei Complementar n 101/2000.

Informações sobre Parcerias Público-Privadas (PPP)
n) Declaro que o Ente não assinou, até a presente data, contrato na modalidade ParceriaPúblico Privada (PPP).
Informações sobre restos a pagar
o) Em observância ao disposto no art. 42 da LF?F, declaro que o Ente não contrairá, nos dois
últimos quadnmestres do mandato do chefe do Poder Executivo, obrigação de despesa que
não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pegas no
exercIdo seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Infcrmacan acerca da renasa tia racL ir-z-

r(ihrircs

r5 ra

c

aatrr r,ri.urIr

p) Em observância ao disposto no art. 26 da LPF. declaro que havendo previ.s o de repasse de
recursos públicos para a setor privado, tais repasses serão autorizados por lei especifica,
atenderão às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e constarão da lei
orçamentária do exercício em que ocorrerem.
Números de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
W Declaro, sob as penas de Lei para os devidos fins, que a lista de CNPJ5 da Administração
Direta do Estado do Paraná, contida no CAUC, engloba todos os CNPJs da Administração
Direta deste Ente. Na ocorrência de criação, extinção ou reclassificação de CNF'J. este feto
será imediatamente comunicado à Secretaria do Tesouro !Vacional, a fim de que o citado
subsistema possa ser atualizado.
Outras exigências
r) Cumprimento de outros requisitos exigidos pela legislação ou Constituição própria do ente,
ou Outras informações ou observações julgadas impb,lan tes.

/
v,n,c,us ,,e,n

Assina turff'do Ryøesentante do Órgão Jurídico
ao ,vuc,eo ,Jur,a,co aa ecrerana oe 5raOo
P/anLeja6iento e Coordenação Geral)

- I-'rocuraaor

CO

Aprovo o parecer e declaro serem verdadeiras as informações que deram base à opinião
1, ,rírlírn

Curitiba, 25 de maio de 2012.

Assinatura do Chefe do Poder Executivo
(Flávio Ams - Governador do Estado do Paraná em exercício)

Assinatura de-Secretário Responsável pelfldministração Financ
(Luiz Carlos Hau/y - Secretário de Estado da Fazenda)

1

Assinatura do Responsável pelo Centrole Interno
(Mauro Munhoz - Secretário de Estado de Controle Interno)
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PROJETO MI.JLTISSETORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ —
BANCO MUNDIAL
PARECER TÉCNICO
1. INTRODUÇÃO

O presente Parecer Técnico objetiva instruir o pleito do Estado do Paraná em
contratar operação de crédito junto ao banco internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento — BIRD, até o montante de US$ 350,000,000.00 (trezentos e
cinquenta milhões de dólares norte-americanos), relativamente ao projeto proposto,
interesse econômico e social da operação e a explicitação de seus benefícios.
Este parecer é requerido nos termos do inciso 1 do art. 21 da Resolução n°
43/2001 do Senado Federal, que dispõe sobre as operações de crédito interno e
externo dos Estados, Municípios e Distrito Federal, inclusive concessão de
garantias, seus limites e condições de autorização, e dá outras providências, bem
como do art. 32, inciso 1, da Lei Complementar n° 101 - Lei de Responsabilidade
Fiscal, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.
Consubstanciam, ainda, este documento os aspectos legais e institucionais
que envolvem a operação de crédito do projeto e uma conclusão.
2. INTERESSE ECONÔMICO E SOCIAL DA OPERAÇÃO
2.1. Contextualização
Apesar dos expressivos avanços alcançados pelo Estado do Paraná nas
últimas décadas, persiste, ainda, um conjunto de problemas sintetizado a seguir e
que necessita de um novo olhar e tratamento por parte do Governo Estadual.
snk ,rn4. n+a rl,. fl.-.r... a.. .4
IVI VIII II II'..) I.JJ 1
I ai i

-

F'Irsr.

•

A população economicamente ativa deixa os pequenos municípios,

i

,.+nra .Anr.a .. a..nar.n4..... rL....
III1JI £iJ

l..,.JI

ILI

IJLJ,

que são os menos desenvolvidos, por não encontrar neles
oportunidades, principalmente, de educação, saúde e emprego;
Ao migrar, a população torna o desenvolvimento local ainda mais
difícil, por privar os pequenos municípios de sua principal riqueza
potencial, o capital humano, o que gera desperdício de suas
potencialidades produtivas;
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Além disso, estes municípios sofrem com a persistência de um perfil
institucional deficitário e com serviços inexistentes ou de baixa
qualidade, como, por exemplo, o de saúde;

•

Por outro lado, as populações que migram aumentam a pressão por
infraestrutura e serviços nas regiões mais concentradas e
desenvolvidas;

•

Deslocando o foco de investimentos previstos - das regiões de
origem para as de destino -, os movimentos migratórios confundem o
planejamento estratégico e perpetuam os problemas nos pequenos
municípios;

•

Ao incharem desordenadamente, as regiões mais desenvolvidas não
conseguem atender à nova demanda que se instala, criando uma
situação insolúvel, na qual os pequenos municípios ficam sem a
população e sem estrutura e os maiores centros, com excesso de
gente e igualmente sem infraestrutura;

•

Estas regiões, já demandadas em grande escala, entre outros fatores,
pelas alterações do perfil demográfico da população, não conseguem
produzir oportunidades e serviços em escala necessária:

•

que prevalece neste processo é um quadro de desigualdades graves
entre diferentes regiões, com carências sociais mesmo nos territórios
mais desenvolvidos;

•

A consequência mais visível é a de uma sociedade mergulhada numa
situação de insegurança e violência, que atinge, sobretudo, os mais
jovens.

Dentre os problemas existentes, destacamos a seguir os relacionados e que
devem ser atacados com a implementação Projeto Multissetorial Para o
Desenvolvimento do Estado do Paraná, a ser financiado parcialmente pelo Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, nas áreas de
Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente, Educação, Saúde e Modernização da
Gestão Pública.
2.2. Desenvolvimento Rural
4
1•

1

IV II Ill IL'.J II..'I t'.JlIl
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'...J..JI
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UUI

forte desequilíbrio social e econômico entre diversas regiões (territórios). Em alguns
dos territórios, como Cantuquinguaçu, Paraná Centro e Caminhos do Tibagi, existem
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mais de 41% do total de famílias consideradas pobres, e no Vale da Ribeira e
Centro-Sul; mais de 35%, enquanto a média do Paraná é de 20,87% (Tabela 1).
TABELA 1- NÚMERO DE FAMÍLIAS NOS TERRITÓRIOS COM RENDA
FAMILIAR MENSAL PER CAPITA ATÉ Y2 SALÁRIO MÍNIMO, POR
SITUAÇÃO DE DOMICÍLIO, TAXA DE POBREZA, SEGUNDO
TERRITÓRIOS, 2000.

Regiões (Territórios)

Metropolitana
de 770.292
Curitiba
Litoral
69.070
Ribeira
25.197
Grande Lapa
46.653
Ponta Grossa
167.739
Grande Irati
77.149
União da Vitória
24.021
(ntunuirinuauii
153.416
Guarapuava
76.606
Grande Sudoeste
149.598
Paraná Centro
47.829
131.679
Cascavel
Lindeiros
191.883
Campo Mourão
72.309
Vale do Ivaí
89.923
Ortigueira
25.527
Norte Pioneiro
81.571
71.245
cornélio Procópio
Londrina
260.295
Maringá
197.843
Umuarama
122.238
Paranavaí
72.300
TOTAL do Paraná

2.824.383

81.721

8.843

90.564 11,76

12.237
3.627
4.596
30.426
10.357
3.060

21.503
29.386
14.137
14.079
4.257
14.205
12.436
33.619
25.303
18.788
12.798

2.877
5957
8.941
9570
17.133
3.126
141
8.925
21.824
15.359
8.544
7.687
6.155
9.512
7.315
8.619
4.540
5.953
4.437
10.762
4.565

15.113
9.587
13.538
39.997
27.491
6.186
771
23.782
39.785
22.465
30.048
37.078
20.296
23.588
11.573
22.822
16.975
39.568
29.742
29.550
17.361

395.344

194.076

589.420 20,87

14.858
17.959
I..[UO

21,88
38,05
29,02
23,84
35,63
25,75
417R
31,04
26,59
46,97
22,82
19,32
28,07
26,23
45,34
27,98
23,83
15,20
15,03
24,17
24.01

FONTES: IBGE - Censo Demográfico (micro dados); Ipardes - Tabulações Especiais
Destaque-se ainda que a concentração de pobreza está geograficamente
localizada nas áreas rurais dos territórios. Exemplificando, o território Paraná Centro
possui perto de 48 mil famílias pobres, das quais cerca de 700/c estão em domicílios
rurais. Esta percentagem mantém-se, em sua média, dentre os territórios CentroSul. Ortigueira, Vale da Ribeira e Cantuquiriguaçu, que possuem entre 60% a 63%
de seus pobres nas áreas rurais.
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Por outro lado, tomando como referência o índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), o Paraná, com IDH igual a 0,786, ocupa a sexta posição no ranking
dos estados brasileiros, mantendo-se, contudo, no grupo dos ainda não
desenvolvidos pelos parâmetros estabelecidos nos trabalhos da Organização das
Nações Unidas (ONU), que apontam o índice de 0,80 para atingir esta condição.
Comparado aos demais estados sulinos, encontra-se numa situação extreniamente
desfavorável, visto que 72% dos seus 399 municípios apresentam valores de IDH—M
inferior ao valor médio para o Brasil (figura 1).
FIGURA 1- MAPA DOS INDICES DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (IDH-M)
REGIÃO SUL E SÃO PAULO - 2.000
INDIá DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (IDH-M) REGIÃO SUL E SÃO PAULO – 2,000

:4
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•'•

..-ç.

1i—
PUr1iir/1Y1
L I 1
.

ili-J

FONTES: PNUD/IPEA/FJP; IPARDES - Tabulações Especiais
Dos 399 municípios paranaenses, 49,6% possuem IDH—M inferior à média
estadual, de 0,74. Agrava-se esta situação quando são cruzados com os dados de
famílias carentes que apontam que, destes com IDH-M inferior a média, 77 têm mais
que 40% de sua população considerada pobre.
Estudos como o Diagnóstico Social e Econômico do Paraná e o Mapearnento
da Pobreza, elaborados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e
Social (IPARDES) e pelo Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), têm evidenciado
que esta situação é mais aguda nas áreas rurais. Nos pequenos municípios,
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constatam-se maiores proporções da população abaixo da linha de pobreza; e do
total de cerca de 1.800.000 habitantes das áreas rurais, 71% vivem em municípios
cujo 1DH-M é inferior ao índice médio do Brasil. Essas localidades que apresentam
baixa densidade demográfica se caracterizam por terem a base da economia
essencialmente calcada na exploração agropecuária primária, constituindo as
regiões mais deprimidas, conforme já evidenciado anteriormente com relação à taxa
de pobreza.
No Paraná, a quase totalidade dos pequenos municípios assenta sua
economia nas atividades agrícolas, com negócios ligados à produção de grãos e
pecuária extensiva, ou tem economia baseada em uma ou poucas commodities
agrícolas, que depois de ultrapassada a fase pioneira de implantação oferece
restritas oportunidades de negócios e uma limitada geração de novos postos de
trabalho.
Do exposto, constata-se, no entanto, que o agronegácio paranaense está
calcado em cadeias produtivas que exigem grande escala de produção ou em
cadeias onde os fornecedores da matéria-prima estão restritos a contratos de
produção com pouca ou nenhuma participação nos resultados finais. Entretanto,
essas oportunidades estão concentradas em algumas regiões com alto dinamismo
económico e dotadas de recursos naturais privilegiados, principalmente solos férteis
e favoráveis à mecanização.
Em síntese, a análise socioeconômica demonstra que algumas regiões
paranaenses não acompanharam o dinamismo de outras, as quais, por contarem
com relativa abundância de recursos naturais, alcançaram índices de
desenvolvimento acima da média nacional. Pressionadas pela escassez de seus
recursos naturais e pela falta de alternativas, essas regiões induzem suas
populações a entenderem que a solução possível para suas mazelas está no
processo migratório rural—urbano.
2.2.2. Gestão do Solo e Água no Meio Rural - Apesar dos resultados
positivos apresentados em vários projetos desenvolvidos no Paraná, hoje
acontecem alguns retrocessos nesta área. O solo, a água e florestas, elementos
básicos da sustentabilídade e riqueza agrícola do estado líder nacional da produção
de grãos voltam a apresentar sinais de dilapidação. O planejamento e a
implementação de práticas conserva cionistas dentro das propriedades, a integração
de propriedades numa microbacia hidrográfica e a integração, principalmente, com
as estradas rurais no estão sendo considerados.
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Os resultados alcançados nas ações anteriormente desenvolvidas
demonstram que a unidade básica operacional para implementaçãddas práticas
conservacionistas é a microbacia. Contudo, se faz necessário o planejamento
estratégico, como o que acontece atualmente no âmbito das 16 bacias hidrográficas
do Paraná. Por sua vez, estas bacias hidrográficas se subdividem em sub-bacias até
o âmbito de contemplar as unidades propostas no presente programa.
Por outro lado, os seminários de conservação de solos e águas realizados
em 2005, envolvendo profissionais, lideranças e agricultores, apontaram como
principais problemas que estão ocorrendo no campo: retirada de terraços,
prncipalmente em áreas de plantio direto; falta de capacitação e atualização da
assistência técnica sobre o tema; ausência de uma política clara e de longo prazo
por parte do Estado; falta de vincuiação do crédito ao correto uso do solo e água; e a
falta de manutenção das estradas rurais por parte das prefeituras.
Estes problemas são refletidos na tomada de decisões por parte dos
agricultores. Constata-se que não basta implantar uma prática isolada, como o
plantio direto, pois, apesar de estudos publicados na Revista Brasileira de Ciência
do Solo indicarem que este, quando bem conduzido, reduz as perdas de solo (em
mais de 90%), as perdas de água continuam (reduz em média somente 20%).
Também não basta manejar e conservar corretamente somente as áreas com
culturas anuais, pois outros estudos (UFRG e IJFSM) apontam que grande parte do
solo e água que chega aos mananciais vem de áreas com pastagens (até 84% em
alguns casos) e estradas (até 36% em outras situações) localizadas nas
propriedades e nas m icrobacias hidroq ráficas.
O gráfico 1 demonstra as quantidades de nitrogênio e fósforo perdidas por
unidade hidrográfica pela atividade pecuária.
Além destes fatos, verifica-se que outros problemas contribuem para a
degradação do solo e água nas microbacias hidrográficas, a exemplo da lixo,
resíduos industriais, esgoto etc., cujo equacionamento não está afeto diretamente
apenas ao meio rural.
Ao mesmo tempo, verifica-se que parte significativa do comprometimento das
águas se dá nas áreas urbanas, peri-urbanas e regiões de concentração de
ind útris.

73106 Quarta-feira 19

Gráfico 1 -

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2012

Atividade pecuária - poluição mineral por unidade hidrográfica
(kg/dia/ha)
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2.3. Meio Ambiente
2.3.1. Gestão de Risco de Desastres Naturais e Antrópicos: O Estado do Paraná
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ambientais e antrópícos, atingindo praticamente todos os seus municípios.
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Estes acidentes têm resultado em perdas materiais e humanas. O processo
de desastres é agravado pela histórica falta de planejamento na ocupação do
território e na previsão destes eventos aliado a uma precária infraestrutura do
Estado que permita atender em tempo real estas ocorrências, falta de organização
mais apurada das diversas instituições e da sociedade, bem como, uma carente e às
vezes obsoleta infraestrutura para atender a estes tipos de situação.
Fvr'itn
rPr-rintick.q
rinistrrIrs
noia flfs (i'iii1--nt' -Ffi1n
rfr Prn indirm
............
------------------------E----

que houve a presença dos fenômenos a seguir relacionados: precipitações de alta
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tempestades, vendavais, movimentos de massa e afundamentos Kársticos.
O histórico dos dados apurados aponta para uma tendência de aumento na
frequência destes eventos.
Entre janeiro de 1980 a março de 2011, foram registradas 1.177 inundações
no Paran& sendo que 524 ocorreram após o ano 2.003. representando 45% nos
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últimos onze anos. Também movimentos de massa e enchentes ocorreram no litoral
em 2011, com intensas chuvas na região causando um prejuízo de R$ 90 milhões
em Antonina, Morretes, Guaratuba e Paranaguá. As consequências deste evento
estão resumidas no boletim da Defesa Civil (Tabela 2) de 16 de março de 2011.
Tabela 2 - Prejuízos das enchentes que atingiram o litoral paranaense em
2011.
Item
Municípios atingidos
Pessoas afetadas
Pontos críticos em estradas
Casas danificadas
Casas destruídas
[Pessoas desabrigadas
LPessoas desalojadas
._, 1 1.

•.. -

lvii. II.

-,

1 -

I

-+-.--. .-. f'

l_' l

-

Quantidade
8
30.968
21
3.006
211
2.487
14363

*al

lvii

O município de União da Vitória, localizado no sul do Paraná, na divisa com
Santa Catarina, é frequentemente afetado por intensas cheias do Rio Iguaçu. A
média de vazão do rio é da ordem de 520 m3/s. No ano de 1983 ocorreu uma vazão
que superou os 4.800 m31s. Em 1992 houve outro evento severo onde a vazão
atingiu 3.600 m/s. Estas duas enchentes causaram prejuízos de 140 milhões de
reais, em 1983, e de 80 milhões de reais, em 1992.
Além dos desastres naturais, outros de causas antrôpicas também são
frequentes como, por exemplo: vazamento de petróleo na REPAR (Refinaria
Presidente Vrcias
Ariicri e
ci1entes
trnnnrte
-cm
o -- d3
----Petrobrs)- --------,, em
---- --.-------.--.,
- --.----------no
-.-----cargas perigosas.
2..3.2.Gestão dos Recursos Naturais - Anualmente são solicitadas, no Paraná, 30
mil licenças ambientais e de outorgas de direito de uso de água, na sua maioria por
empreendedores privados.
O tempo transcorrido entre a data do pedido de licenciamento/outorga e a
primeira resposta do governo apresenta uma demora de aproximadamente 180 dias.
Por outro lado, as fiscalizações ex-post realizadas em relação ao total de
licenças/outorgas emitidas são praticamente inexistentes.
Os fatores que levam a esta ineficiência são os seguintes: descontentamento
do usuário com prazo de tramitação dos processos de licenciamento e outorga;
pouca transparência nos processos; baixo nível de informatização; procedimentos
Sem nrIrnni7I'n nerner1

isies irirnintriq noitfiorn rJ
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institucional; monitoramento e fiscalização reativos; menos de 20% dos
licenciamentos e outorgas fiscalizados depois de concedidos; aumento da
complexidade da legislação ambiental; fragilidade técnico-científica das licenças e
outorgas; fragilidade técnico-científica-legal dos autos de infração: desconhecimento
de leis e normas pelos usuários; sobreposição de competências institucionais;
carência de equipamentos para a fiscalização e monitoramento; estrutura
inadequada dos laboratórios; fragilidade e ou inadequada disponibilidade das
informações sobre os recursos naturais (quantidade e quafldade); carência da
existência e consequente falta de uso de indicadores e de métodos analíticos
modernos e eficientes para medição de poluentes; e limitada confiabilidade na rede
de serviços privados e análises ambientais.
Desta forma, é necessário uma modernização na gestão dos recursos
naturais do Estado, buscando o equacionamento dos fatores que provocam a
ineficiência dos trabalhos atualmente.
2.4. Saúde:

Ao assumir a gestão estadual do SUS no Paraná, em 2011, o Governo

verificou a necessidade de estabelecer um planejamento estratégico para a
Secretaria de Estado da Saúde - SESA. Esse planejamento apontou como
prioridade a implantação de duas redes: a atenção materna infantil - Rede Mãe
Paranaense; e a Rede de Atenção às Urgências e Emergências. Essa escolha está
respaldada pelos indicadores de saúde do Paraná e pela necessidade de
iryiiiicu

u

SiSternia de

se

sdúde para que Cru todas as regiões de saúde tenha-se

disponível um serviço hospitalar de referência para atenção à gestante e criança de
risco e para o atendimento de urgência e emergência.
Como indicadores de saúde, observa-se que os cinco principais grupos de
causas de mortalidade infantil no Paraná, no período de 2000 a 2008, revelam a
persistência dos seguintes fatores: o primeiro grupo de causas refere-se às afecções
no período perinatal, com prevalência média de 56.8% dos casos/ano; o segundo,
as malformações congênitas (20,0%); seguido das doenças do aparelho respiratório
(5,3%); causas externas (4,4%); e doenças infecciosas e parasitárias (4,2%).
De acordo com a análise do Comitê de Investigação de Óbitos Infantis do
Paraná, no período entre 2006 e 2008, 68,2% dos óbitos foram considerados
evitáveis. Destes, 53% apresentaram como causa problemas na atenção hospitalar
e ambulatorial. Assim, os 3.131 óbitos infantis do período estudado poderiam ser
reduzidos com a adoção de medidas básicas de prevenção, direcionadas às
gestantes e recém-nascidos.
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No ano de 2009, 14 regionais de saúde apresentaram coeficientes de
mortalidade infantil acima da média do estado (Gráfico 2). Em 2009, 192 municípios
do Paraná tiveram mortalidade infantil com coeficientes maiores que a média
estadual, e 69 municípios maiores que a média brasileira, que foi de 21,311000 NV,
em 2007.
Gráfico 2 — Coeficiente de mortalidade infantil por regional de saúde, Paraná, 2006 a
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Como exemplo, no município de Curitiba a implantação do Programa Mãe
Curitibana, em 1999, permitiu uma redução significativa da mortalidade infantil,
fazendo com que em 2009 se atingisse o índice de 8,911000 nascidos vivos.

No Brasil, o coeficiente de mortalidade materna em 2008 foi de 48 para cada

100.000 nascidos vivos. No caso do Paraná, a série histórica da mortalidade
materna demonstra variação, o coeficiente em 2009 foi de 49,4/100.000 NV,
indicando a necessidade de novas medidas para alterar esse quadro.

Quadro 1 - Série Histórica Mortalidade Materna — Estado do Paraná — 1997 a
2009

2000 12001j002
2003
2004
2005 _2006
11997 11998J99
_
74,19 180,92 _78,75165,31 T65,16II7,
f57,96 [69,69 _65,66 161,8
1
9.)acl05 preliminares

2007

_57,9

20087 20097

_56,3

149,4 1

Apesar dos esforços, o Paraná ainda apresenta a manutenção do coeficiente
no patamar muito acima da média de países desenvolvidos. Outro dado que chama

a atenção diz respeito à qualidade do pré-natal no estado, considerando-se o
aumento de 18% do número de casos de sífilis congênita no período de 2007 a
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2009. A razão de mortalidade materna mostra tendência decrescente, porém com
-'
.JI.J que J '...IWuJ.
1'.JI declínio .,l.-,.
menor
No período de 1994 a 2008, o indicador variou de 91,30 (1994) a 56,30
(2008) mortes a cada 100.000 NV, indicando redução de 38,3%. Nota-se que o
número absoluto de óbitos registrados em 2007 e 2008 foi igual (85), mas o
indicador sofreu redução em função do maior número de nascimentos em 2008 no
Paraná. Preocupa o aumento de algumas causas de morte materna: as
hemorragias, que passaram de 16,7% para 17,6%; e as causas obstétricas indiretas,
doenças do aparelho circulatório de 5,9% para 12% em 2008. Segundo análises dos
Comitês de Prevenção da Mortalidade Materna, as principais causas de óbito
materno entre as causas obstétricas diretas (que correspondem em média a 67,8%
dos óbitos maternos) foram: as doenças hipertensivas específicas da gestação
(15%) e as hemorragias (17,6%), em 2008.
Observa-se também que, em média, 30,3% são óbitos maternos indiretos, ou
relacionados

AlL1 IL

I.'.JII U-I

----

I L1 Idi

1 I1JI LI ILI

sistêmica, diabetes e outras doenças que podem comprometer o bom
Í..:___s... .J_
A._..__ ._I ------- -------.__J_
ueiIVIJVIJ 1 IeÍ ILL) Ud
yLd!dU. d-»b LAd U LCdI rdI1d
gestação.

.J......S__

.J_ flI&IArr
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Sistema de Informação de Nascidos Vivos, têm variado de 52% (2006) a 56,4%
vuu; e o percentual de pré-natal com sete ou mais consultas aumentou ae

14, í%

em 2005 para 77,9%, em 2008.

As principais causas de mortes no estado referem-se a doenças do aparelho
circulatório e neoplasias, respectivamente. As doenças do aparelho circulatório são
responsáveis por 31,2% dos óbitos, seguidas pelas neoplasias, com 17,2% dos
óbitos. A terceira causa de mortes refere-se a causas externas, com 8.473 óbitos (ai
incluída a questão da violência). Em 2009, ocorreram no Paraná 32,5 homicídios por
100 mil habitantes, de acordo com dados do Sistema de Mortalidade do Ministério
da Saúde, o que o coloca como o sexto estado mais violento da federação. Outro
dado que chama a atenção são as mortes por acidentes de transporte terrestre; a
taxa de mortalidade do Paraná, em 2009, era de 40,3 óbitos por 100 mil habitantes.
f
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públicos, filantrópicos e privados que atendem ao SUS. Destes, 331 são hospitais
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apenas 49 tem mais de 100 leitos, representando 11% dos hospitais do universo.
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Algumas regiões não dispõem de serviços de traumato-ortopedia e
1 JUI .JL..If Ul
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UTI adulto e neonatal.
Desta forma, é necessário melhorar a oferta e a qualidade dos serviços de
referência para a atenção materno-infantil e de urgência e emergência em todas as
regiões de saúde, contribuindo para e eficiência da atenção a saúde dos
paranaenses.
2.5.Educação:

A SEED necessita avaliar o rendimento de aprendizagem dos

estudantes a fim de subsidiar cada instituição escolar com dados e informações
necessárias aos seus direcionamentos pedagógicos. Levando em consideração que
a avaliação é um processo dialógico e que permite aos seus pares a reflexão sobre
a prática educativa, é fundamental que a SEED subsidie aos professores um olhar
atento ao processo de ensino aprendizagem de cada aluno. Para isso, se faz
necessário que ao SEED tenha um sistema que possa operacionalizar o real
pí CI IUIUU U LdUd diUl JU II CILC dO UI H.CUUU pui

£

——---

CbL dUt.JUII IUU C 1 CdlIdi UFI 1

contínuo diálogo entre o que se ensina, o que se aprende e o que se avalia. É
fundamental que corri este sistema se

pOSSa subsídr a

reflexão sobre a prática

pedagógica, oportunizando dados e indicadores que, conjuntamente com os demais
materiais pedagógicos da escola, diretrizes curricuiares, matrizes de referencia e
cadernos de expectativas de aprendizagem, entre outros, possam direcionar o que
cada aluno deve saber ao final de cada etapa formadora. Somente medindo e
atribuindo indicadores efetivos se pode realizar um adequado trabalho conjunto
entre as ações da SEED com as escolas.
Também é de competência da SEED prever a formação para todos os atores
do contexto escolar, conforme a legislação brasileira (LDB - Lei 9.394/96). As
formações, buscando aliar as necessidades das realidades locais e de cada escola e
disciplina, serão implementadas e buscarão a melhoria da qualidade das mesmas
favorecendo a prática docente.
Por outro lado, no ensino fundamental, apesar da universalização do acesso,
a redução do atraso escolar e o ainda baixo nível de proficiência dos estudantes,
conforme evidenciados pelo IDEB, são importantes desafios. Essas questões cabem
também ao ensino médio, sendo que, nesse nível, o abandono escolar e a não
conclusão atingem ainda patamares elevados.
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Constata-se também, apesar do bom desempenho do Paraná no IDEB, que a
distância existente entre os alunos das redes estadual e privada é alto (Tabela 3)
olvidando a necessidade de melhorias na gestão da rede estadualTabela 3 IDEB Paraná período de 2005 a 2009
Fundamental
-

8

-

Estadual
Privada
Distância
Estadual
Privada
Distância

O

EM

-

811 série e Ensino

3,3

4,0

4,1

6,2
47%
3,3
5,8
47%

6,5
38%
3,7
6,1
39%

6,5
37%

3,9
6,1
36%

Fonte: INEP
Noutro eixo, a rede de escolas estaduais do Paraná é formada por 2.274
edificações, sendo 2.135 estabelecimentos de ensino (Censo Escolar 2010) e os
demais sedes de administrações regionais e central. Apenas 9,5% destas possuem
menos de dez anos, 37,4% possuem entre dez e 30 anos, 40% foram construídas
entre 30 e 50 anos e há 13% com mais de 50 anos. Além dos problemas de
depreciação pelo tempo e pelo uso em prédios com mais de 30 anos de ocupação,
são edificações construídas sem estrutura de prevenção de incêndio, sem rede
hidráulica, elétrica e lógica compatíveis com as necessidades atuais, sem
acessibilidade a portadores de deficiência e com inúmeros problemas para
atendimento a normas de vigilância sanitária nos banheiros e cozinhas, oferecendo
riscos aos estudantes, professores e outros profissionais da área com a ocorrência
de acidentes com coberturas, lajes, incêndios e rachaduras em muros e paredes.
Além disso, dos recursos de investimentos em edificações escolares da SEED, R$
700,5 milhões aplicados nos últimos oito anos, 43,5% foram destinados a reparos e
melhorias, ou seja, obras e serviços para atender, invariavelmente, situações
emergenciais. Em recente levantamento elaborado pela SEED em conjunto com a
Secretaria de Estado de Obras Públicas
nIr&c

-

SEOP, visando identificar as condições

nhsrindr nifr

mrnnntz

hfrír

hidráulico, forros, paredes, pisos, janelas e portas) tomando como exemplo a
Mtrrirrc,irb fl~t
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rri rr
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foi constatado que cerca de 60% das edificações apresentavam problemas.
2.6. Modernização da Gestão Publica
Plano de Governo 2011

-

-

O diagnóstico realizado para o desenho do

2014 apontou deficiências nas informações destinadas à

coletividade no que se refere às ações propostas e realizadas efetivamente. Os
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relatórios restringem-se a mensagens anuais bastante genéricas à Assembléia
Legislativa, o que não permite avaliar o desempenho das ações do Estado.
Atrelados a isso estão os sistemas computacionais do Governo do Estado,
que não estão integrados, impossibilitando um Sistema de Apoio à Decisão com
análise e o acompanhamento dos resultados das ações governamentais, bem como
avaliação da qualidade dos dados.
Esses fatores apresentam a administração pública com um baixo nível de
eficiência, eficácia e econornicidade, ao lado de pouca transparência nas ações
oficiais. Experiências recentes demonstram que a adoção do controle cuidadoso do
cumprimento de metas por parte dos agentes responsáveis pelas ações
governamentais, associado à exigência de parcimônia com o uso de recursos
financeiros, materiais e de recursos humanos, gera ganhos crescentes de
produtividade.
A estratégia proposta no Plano de Governo visa promover o desenvolvimento
integrado no Paraná, através do desenvolvimento econômico sustentável, educação,
infraestrutura e logística, sustentabilidade e meio ambiente e desenvolvimento
social. O resultado deve convergir para a desconcentração do desenvolvimento e
aumento da riqueza por metro quadrado. A reconstrução do Governo passa pelo
Novo Jeito de Governar. O programa transversal busca uma autêntica liderança com
um governo aberto à cooperação e pactuação de objetivos de desenvolvimento com
o mercado e terceiro setor.
A necessidade do desenvolvimento de competências de gestão, da
renovação dos métodos de trabalho e das estruturas de Governo, numa verdadeira
nova gestão, voltada a resultados efetivos, torna-se imprescindível para a
cooperação, pactuação e alcance destes objetivos. Isso se faz com investimentos na
capacitação dos servidores, controle dos gastos, modernização na gestão da folha
de pagamento, saneamento das finanças, qualidade fiscal e contratualização dos
resultados.
3. O PROJETO
O Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná tem como principal
objetivo a modernização da gestão do setor público para melhorar a prestação de
serviços e tornar o acesso à oportunidades de desenvolvimento econômico e
humano mais justo e ambientalmente sustentável.
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O projeto atingira este objetivo por meio do apoio aos programas de investimento
prioritários para a agenda de desenvolvimento do Governo, incluídos no PPA 20122015. Utilizará uma abordagem setorial (SWAp'), pela primeira vez no Paraná, para
apoiar a implementação de programas de Governo selecionados ao longo de um
período de quatro anos. O instrumento proposto compreende três aspectos: i) o
projeto tem como objetivo reembolsar as despesas de gastos elegíveis; ii) esses
reembolsos dependem do alcance de um conjunto de indicadores de desembolso
financeiro e físicos vinculados a execução destes programas de governo; e iii) o
projeto inclui ainda um componente de assistência técnica que corresponde a 10%
do total financiado pelo Banco.

3.1. Proposta de Ações esua Repercussão Econômica e Social
L £ r
- ----- -- - ---- - -L piuj u lui Ub_NUJdUU tUFF dois U i pU W eb p
i pd s (Figura ).

1)

um

focado na "Promoção Justa e Ambientalemte Sustentável do Desenvolvimento
Econômico e Humano, responsável pelo desembolso do Banco Mundial contra nove
programas de gastos elegíveis, com indicadores de desempenho por setor como
condição para a liberação dos recursos do empréstimo, e ii) outro de assistência
técnica centrado na Gestão Publica Mais Eficiente e Eficaz", para apoiar os
objetivos dos programas em sete setores prioritários. O componente assistência
técnica será desembolsado como ocorre com uma operação tradicional e contra
Declaração de Gastos (SOEs2)

1
2

SWAPS - Sector Wide Approach
SOE - Statement of Expenses ou Demonstrativo de Gastos.
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FIGURA 2- ORGANOGRAMA DO PROJETO
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Fonte: SEPLJCDG.baseado no PA03 do Banco Mundial, 2011
O valor global estimado do projeto é de US$ 983 milhões, O financiamento
do Banco Mundial será de US$ 350 milhões (trezentos e cinquenta milhões de
dólares norte-americanos), dos quais, US$ 315 milhões serão destinados apoiar os
programas do componente 1 e US$ 35 milhôes o componente 2. O projeto envolve
os componentes e/ou programas cujas iniciativas orçamentárias estão previstas no
Plano Plurianual 2012-2015 do Estado do Paraná e os respectivos executores,
conforme Quadro 2.

Project Appraisaf Document-PAD
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Quadro 2 - Componentes, programas, executores e iniciativas orçamentárias.
Programas, Executores e Iniciativas Orçamentárias que compõem o PROJETO MULTISSETORIAL PARA O
DESENVOLVIMENTO 00 PARANÁ.

1

Executor ou
Co-Executor

[iir da Iniciativa do PPA
e Orçamento 2012

-

COMPONENTE PROMOÇÃO JUSTA E AMBIENTALMENTE SUSTENTAVEL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
HUMANO
SEMA
Modernização do Sistema de Licenciamento

Gestão de Riscos Naturais e Antrópicos

Gestão de Água e Solo Rural em Microbacia5

Desenvolvimento Econômico Territorial

-PRa-RURAl.

IAP

3045
1

303

AGUASPARANÁ

3046

IAP

3044

SEMA

3043

AGUASPARANÁ

3036

DEFESA CIVIL

3008

SEAB

3027

EMATER

3029

AGUASPARANÁ

3037

SEAB

3028

EMATER

3033

SEMA/ITCG

3034

Programa de Sistema de Avaliação de Aprendizagem

SEED

3018

Programa de Formação em Ação

SEED

3017

Programa Renova Escola

SEED

4094

Rede de Urgência e Emergência

SESA

4161

Rede Mãe Paranaense

SESA

4162

COMPONENTE

- ASSI5TNCIA TECNICA

Modernização Institucional e Gestão para Resultados
Humanos Capacitados e Desenvolvidos.

3014

O cronograma de execução do projeto será de quatro anos, com previsão de
inicio para o segundo semestre de 2012. A coordenação ficará a cargo da Secretaria
de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e como executores e co
executores estarão as Secretarias de Estado da Saúde - SESA, da Fazenda SEFA, da Educação - SEED, do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA (e
vinculadas: Instituto Ambiental do Paraná, Instituto de Terras, Cartografia e
Geociências e Instituto das Águas do Paraná), da Agricultura e do Abastecimento SEAB (e vinculado, Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural) e
da Administração e da Previdência - SEAP e da Casa Militar, através da Defesa
Civil.
A implementação das atividades do projeto estão devidamente respaldada pelas
inclusões e previsões de recursos (receita e despesa) no Plano Plurianual 2012 2015 e na Lei Orçamentária Anual de 2012.

Dezembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 19 73117

Esclarecemos, ainda, que a operação de crédito pretendida junto ao BIRD já
foi: i) autorizada a preparação do Projeto, pela COFIEX, em 13 de outubro de 2011
através da Recomendação n° 1.269; ii) autorizado o Poder Executivo a contratar a
operação de crédito externo pela Assembléia Legislativa Estadual do Estado do
Paraná, através da Lei

no

17030, de 21 de dezembro de 2011; e, iii) enquadrada no

Programa de Ajuste Fiscal do Estado 2011-2013, já formalizado junto à União.
31.11Escolha dá Fonte Externa
ÇO Estado

)

aná -tem um histórico de excelentes resultados em projetos

voltados para a agricultura, meio ambiente e saneamento urbano desenvolvidos em
parceria com o Banco.
Também tem acompanhado a assistência técnica propiciada pelo Banco Mundial
a outros estados para modernização da gestão do setor público. Esta experiência
possibilitará a incorporação das boas lições aprendidas na execução destes
projetos, intercâmbio entre os estados e países, trazendo excelentes resultados
provenientes da troca de informações e compartilhamento de soluções técnicas para
implementação de um modelo de gestão e de profissionalização adequados á
realidade paranaense.
Dentro deste contexto, nada mais natural que a execução do Projeto
Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná se efetive com apoio técnico e
financeiro do Banco Mundial.
Esclarecemos, da mesma forma, que essa operação de crédito está prevista no
Termo de Entendimento Técnico celebrado entre o Governo estadual e a Secretaria
do Tesouro Nacional (STN), constante do Programa de Reestruturação e Ajuste
Fiscal do Estado do Paraná para o período 2011 a 2013, como complemento ao
Contrato de Renegociação da Dívida do Estado com a União.
3.2. Ações a serem implementadas e alcances previstos do projeto.
Com base nos objetivos do projeto, destacam-se a seguir as principais ações e
metas a serem implementadas no seu âmbito.
Componente

1:

"Promoção Justa e Ambíentalmente Sustentável do

Desenvolvimento Econômico e Humano"
Programa: Desenvolvimento Econômico Sustentável
•

Apoio à elaboração e implementação de oito planos de desenvolvimento
territorial, envolvendo 131 municípios;
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Capacitação do público estratégico (10.000 lideranças), executores (400
técnicos) e beneficiários (30.000 agricultores familiares);

•

Melhoria dos escritórios locais, equipamentos e veículos da força de trabalho do
instituto Emater, prefeituras municipais e ONGs envolvidas na execução do
programa;

•

Assistência técnica a 30.000 agricultores familiares;

•

Regularização fundiária de 4.000 propriedades rurais;

•

Adequação de estradas rurais através da organização e repasse de máquinas a
nove consórcios municipais:

•

Implantação de 120 iniciativas-piloto (incubadoras de novos negócios e
processos, centros tecnológicos e clínicas tecnológicas) voltadas ao meio rural;

•

Elaboração de 60 estudos econômico-sociais e agropecuários para dar suporte
aos grupos formais de agricultores na formulação de iniciativas de negócios
.a
...
ULI H.dVeI,

•

Apoio à implantação de 300 iniciativas de negócios sustentáveis, beneficiando
20.000 famílias.

Programa: Gestão de Água e Solo em Microbacias Hidrográficas
•

Aparelhamento do Instituto Emater para planejamento do uso da terra em todo
estado;

•

Planejamento e implantação do manejo integrado de solo, água, florestas e
biodíversidade em 400 microbacias hidrográficas;

•

Harmonização entre produção agropecuária e conservação ambiental em
1.800.000 de hectares;

•
•

Recuperação e/ou conservação de 5.000 nascentes de água;
Implantação de sistemas de abastecimento de água em 400 comunidades no
meio rural, beneficiando 10.000 famílias;

•

Capacitação de 400 técnicos e 32.000 produtores rurais;

•

Capacitação de gestnre

noernetnreç de mqiiinas e téc.nicos de trwhs

municípios na gestão e adequação de estradas rurais.
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Programa: Modernização do Sistema de Licenciamento Ambiental
•

Reengenharia dos processos atualmente utilizados de outorga do uso da água,
licenciamento ambiental, fiscalização de ambos e da fiscalização posterior;

•

Reestruturação do sistema de informações informatizando todos os processos;

•

Descentralização compartilhada do licenciamento e fiscalização de meio
ambiente para 23 municípios;

•

Melhoria da rede de monitoramento da qualidade do ar em Curitiba;

•

Implantação da rede de mo&toramento da qualidade do ar em Ponta Grossa,
Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu e Paranaguá;

•

Concepção e implantação do sistema de fiscalização veicular;

•

Implantação em cinco sedes regionais do balcão único de serviços públicos na
área ambiental;

•

Reestruturação e implantação de novos canais de comunicação (portai, serviços
de atendimento telefônico, salas de chat, fóruns virtuais, listas de discussão e
orientações on-line);

• •

r .•
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•

Política de Gestão de Riscos desenvolvida, aprovada e implantada;

•

implantação da regulamentação da Política de Gestão de Riscos;

-
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•

implantação do Plano de Gestão de Riscos Naturais e Antrópicos;

•

Implantação da sala de situação central e junto às 22 regiões administrativas;

•

Capacitação do pessoal do setor público e da sociedade civil em geral e,
principalmente, das comunidades municipais pela Defesa Civil na Política e
Plano de Gestão de Riscos;

•

Implantação de planos de contingência e promoção de exercícios para testar a
prontidão para a ação.

Programa: Rede de Urgência e Emergência
•

100% dos hospitais social e sanitariamente necessários com incentivo
imnIntdn-
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80% dos dirigentes hospitalares com participação em cursos de especialização e
pëwutdçdu gtIerluidi eiri qudtlo arios,

•

60% dos profissionais que atuam nas áreas de pronto-socorro e UTI
participantes das capacitaçães;

•

100% dos planos de ajustes e metas implantados até 2013;

•

100% dos contratos com os hospitais formalizados até 2013;

•

Implantação da Comissão Estadual de Avaliação até 2013;

•

Retiz - o nu2] de
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de seminário de avaliação do HOSP SUS;
•

implantação de 200 leitos adultos, 50 pediátricos e 100 neonatais;

•

Implantação de 50 salas cirúrgicas equipadas;

•

Aquisição de 15 tomógrafos, 5 ressonâncias, 20 RX digitais, 5 hemodinâmicas;

•

Construção! reforma de 15.000 m2 de área de pronto-socorros;

•

Equipagem de 250 leitos de emergência;

•

Aquisição de 80 ambulâncias equipadas, 100 kits de manejo de desastres e 80
trajes de desconta minação;

•

Capacitação de 5.000 alunos com 200 horas de treinamento;

•

Aquisição de 12 ambulâncias equipadas para transporte intermunicipal.

Programa: Mãe Paranaense
-
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anos;
•

Implantação do Programa de Educação Permanente - Telemedicina 210 opinião
até 2014;

•

Atender 60% das gestantes do estado, iniciando o pré-natal no primeiro trimestre
no ano de 2014;

•

Atendimento a 100% das gestantes utilizando a Carteira de Gestante do estado
no ano de 2014;

•

Atendimento a 100% das UBSs utilizando a classificação de risco das gestantes
no estado no ano de 2014;
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implantação do programa de capacitação para atendimento às gestantes para os
profissionais das UBSs até 2012;

•

Atendimento a 100% das UBSs ofertando oficinas de orientação às gestantes no
pré-natal em 2014:

•

100% dos exames protocolados no Programa Mãe Paranaense sendo garantidos
em todo estado até 2012;

—
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regionalizados em 2012;
•

100% das gestações com atenção hospitalar garantida nas intercorréncias e no
parto segundo protocolo do Programa Mãe Paranaense até final de 2012.

Programa: Renova Escola
•

Levantamento da situação das 2.200 unidades físicas da Rede Estadual de
Educação:

•

Contratação de 340 projetos e respectivas obras de ampliação, readequação,
recuperaçao e reparos das unidades escolares mais críticas;

•

Estabelecimento de sistemática de monitoramento em 100% das estruturas
físicas existentes e das obras em execução.

Programa: Sistema de Avaliação Institucional
•

Desenvolvimento e implantação de um sistema de avaliação anual no Ensino
Fundamental e no Médio;

•

Desenvolvimento de quatro avaliações até o final do projeto.

Programa: Formação em Ação
•

Desenvolvimento de 5.300 oficinas de formação continuada dos professores e
técnicos da rede estadual;

—

__..s__.

Componente

.J_
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; Assistência iecnuca tij para Gestão i- uoiuca mais tricsente e

Eficaz: este componente apoiará a construção de "Um Novo Jeito de Governar",
buscando uma gestão pública mais eficiente e eficaz. Também prestará apoio
técnico e financeiro para implementação das ações do componente 1 e ainda às
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atividades de modernização do setor público, contribuindo para a concepção e
implmntçãn inicial de elmentos-chves da estraténiado gàvrnn.
O Componente de Assistência Técnica é composto por sete subcornponentes e
apoiárá ações de seis setores (Fazenda, Administração e Previdência, Meio
Ambiente, Educação e Saúde). As principais ações de cada subcomponente são
apresentadas a seguir:
Subcomponente 2.1: Qualidade Fiscal. Esse conjunto de atividades visa a
melhorar a eficiência da arrecadação de receitas, fortalecendo a gestão da dívida e
administração de riscos fiscais. Atividades do projeto incluem: 1) desenvolvimento de
um plano estratégico para a Secretaria da Fazenda; ii) preparação de um plano
mestre de Ti para a Secretaria da Fazenda; iii) revisão e reforma do processo de
cobrança de impostos; iv) revisão e implementação de um processo digital de
recursos administrativos sobre multas tributárias; v) avaliação do funcionamento do
Departamento de Gestão da Dívida e elaboração de um plano de ação para reforçar
os procedimentos e a capacidade, entre outros.
Subcomponente 2.2: Modernização Institucional. Um dos principais objetivos da
estratégia governamental é aumentar a eficácia e a eficiência da administração
pública do Estado. As atividades a serem apoiadas no âmbito deste subcomponente
são agrupadas nessas áreas: 1) a modernização institucional e introdução de gestão
baseada em resultados; ii) introdução de avaliação de desempenho; e iii)
desenvolvimento de um quadro institucional para implementação de parcerias
público-privadas.
Subcomponente 2.3: Gestão de Recursos Humanos mais Eficientes. Atividades
a serem financiadas no âmbito deste subcomponente incluem: 1) fortalecimento dos
controles sobre os gastos de pessoal; implementação de auditorias da folha de
pagamento para a saúde, educação e carreiras do serviço público no governo
central, bem como na administração descentralizada: modernização da folha de
pagamento para o setor saúde; consolidação de um banco de dados único para todo
o pessoal das administrações central e descentralizado; avaliação do atual sistema
de folha de pagamento para a administração central; e uma estratégia de
comunicação para assessorar a Secretaria de Administração no planejamento e
implementação de medidas de modernização dos Recursos Humanos; ii) melhorar a
atração e retenção de pessoal; elaboração de um plano pessoal estratégico com
visão de longo prazo e um plano de ação em curto prazo: desenvolvimento de uma
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carreira de planejamento, orçamento e gestão; assistência técnica para melhorar as
políticas de classificação e revisão das diferentes carreiras; revisão de carreiras do
governo central e dos salários praticados pelo Estado; e assistência técnica para a
elaboração de uma política de revisão da carreira do Poder Executivo; iii)
modernização da Secretaria de Administração e unidades de gestão de recursos
humanos no interior; reengenharia dos processos de seleção de pessoal para a
Secretaria de Administração e elaboração de manual; e aquisição de equipamentos
IJ &L.I
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IJIJJ U da
Ii IIU

F li

Ul raue

U YLU U

LUI

1 IUIIJF lOS

rio

interior do Estado; iv) desenvolvimento e implementação da estratégia de saúde
ocupacional, corisuitorua para

definição da estratégia de Saúde do Paraná; e

aquisição de equipamentos e mobiliário para as diferentes unidades de saúde em
todo o estado; v) fortalecimento da Escola de Governo e promoção de uma
administração baseada em desempenho. Desenvolvimento de uma política de
formação contínua e um plano de ação para a Escola de Governo; workshops com
funcionários da alta gerência para definir modelo de gestão de desempenho,
treinamento de 4.700 funcionários públicos para toda a administração central no
modelo de gestão de desempenho a ser adotada pelo Estado, e aquisição de
equipamentos de tecnologia da informação, software e mobiliário para a Escola de
Governo.
Subcomponente 2.4: Apoio à Modernização do Sistema de Licenciamento
Ambiental. Este subcomponente apoiará as-seguintes atividades: i) realização de
estudos e análises relacionadas às exigências ambientais, fluxo de processo,
registro e licenciamento e procedimentos de direitos de uso da água, as audiências
de mapeamento / usuários, clientes; ii) a concepção e desenvolvimento de aplicativo
baseado na web; iii) a formação para lidar com as leis ambientais, padronização e
modelos baseados na web de abordagem multissetorial.
~componente 2.5: Apoio ao Desenvolvimento de um Sistema de
Gerenciamento de Riscos de Desastres Naturais e Antrópicos.

Este

subcomponerite tem por objetivo fortalecer a estrutura de governança para gestão
de riscos e de apoiar uma melhor compreensão do risco. Apoiará o desenvolvimento
de uma política de Estado em gestão dos riscos de desastres e de um plano, bem
como, estudos e desenvolvimento de metodologias de avaliação de risco. Para
promover uma melhor compreensão do risco do Estado e avançar para uma gestão
mais proativa serão financiadas as seguintes atividades: i) futuro exercício de
planejamento (2030) ambiental e econômico do Paraná; ii) desenvolvimento de
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metodologias de avaliação de risco; iii) desenvolvimento de modelos de chuva 1
vazão: iv) sistemas de alerta precoce; e v) análise do nível estadual de risco.
Em relação à estrutura de governança, o primeiro compromisso do Estado é
estabelecer, por Decreto Estadual, uma comissão liderada pelos secretários de
Planejamento, Meio Ambiente e Defesa Civil, encarregada de iniciar o processo de
É-nnem friu-an. ris= own= nrIffir - l--.---.-rir-h
afhii Cléu rifr riga rrr rI
n rrmif5
coordenará o processo de diagnóstico da situação atual, o desenvolvimento de um
plano estadual participativo e da Política Estadual de Gestão Integrada do Risco de
Desastres e, finalmente, estabelecerá um arranjo institucional para o implantação do
sistema.
As seguintes atividades serão apoiadas: 1) Plano de Gestão de Risco de
Desastres do Estado. Com uma ampla participação de instituições governamentais.
de resposta a desastres do setor privado, e de atores não governamentais com a
capacidade de agir de forma proeminente nessa área, promover o diálogo e propor
ações voltadas a vários aspectos a serem considerados na redução de riscos e na
resposta a desastres. O desenvolvimento do plano culminará com a assinatura de
um acordo coletivo englobando a visão de futuro, as estratégias para alcançá-lo, os
planos de ação a serem implementados, os mecanismos de sustentabilidade política
e financeira, as responsabilidades das instituições e competências; ii) Política de
Gestão de Risco de Desastres do Estado. Outro resultado importante será a
definição da arquitetura institucional necessária para assegurar que a
implementação e a operação do sistema de gestão serão suportadas por estas
estruturas organizacionais e por eficientes processos de decisão, promovendo a
ação integrada das organizações públicas, privadas e organizações não
governamentais instituições. Considera-se que a arquitetura institucional existente
precisa ser remodelada para que essa integração e sustentabiUdade possam ser
mais eficazes. A complexidade das questões relacionadas com a gestão de riscos
não pode ser dirigida exclusivamente por meio de estruturas hierárquicas,
exclusivamente na esfera do governo. Ê necessária maior articulação entre as
instituições públicas estaduais, e forte integração com os municípios, empresas e
movimentos da sociedade civil. Com as diferentes perspectivas, competências e
recursos, todos esses atores devem se tornar os protagonistas de uma coalizão de
interesses em torno do tema deste projeto. Para que isso realmente aconteça, é
essencial criar estruturas que assegurem formalmente a todos os envolvidos a
oportunidade de participar de processos decisórios de concepção e implementação
de Política de Gestão de Riscos do Estado. Caso contrário, os compromissos
permanecerão, como sempre, na área da retórica.
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Subcomponente 2.6: Educação. O projeto proporcionará assistência técnica para:
i) planejar a estrutura do novo sistema de avaliação de aprendizagem do Estado,
que inclui a elaboração da arquitetura do sistema, a previsão de custos, plano de
implementação, a elaboração de testes e treinamento do pessoal técnico e de
suporte da SEED para a implementação do sistema; ii) criar um sistema de
informações sobre infraestrutura educacional, a fim de obter informações em tempo
real sobre as necessidades para a reabilitação, reparos e manutenção, incluindo o
desenvolvimento e implementação de um modelo de manutenção preventiva de
prédios escolares; iii) reformar o conteúdo e as modalidades do Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE), que incluirá a realização de uma avaliação
qualitativa da PDE, proporá ajustes e melhorias e realizará uma avaliação
comparativa de outros países e estados com programas similares: iv) projetar e
dirigir o índice de Qualidade Municipal de Educação para capturar informações
sobre o desempenho escolar a ser utilizado pelas escolas estaduais para monitorar
o progresso; e v) preparar um plano de investimento para introduzir e desenvolver a
utilização da informação, comunicação e tecnologia (TIC) em educação, que incluirá
uma fase de diagnóstico e avaliação do uso das TIC nas escolas.
Subcomponente 2.7: Saúde.

A Secretaria Estadual de Saúde pretende

desenvolver um sistema de financiamento baseado em resultados para estimular o
desempenho dos municípios participantes e fornecedores através de contratos de
gestão formal, incluindo indicadores de expectativa e planos de implementação.
Para alcançar esse objetivo o Estado está desenvolvendo um arranjo completo para
aumentar a autonomia das unidades de saúde, responsabilidade e govemança, e a
alavancagem dos fluxos de financiamento (incentivos) para aumentar a eficiência, a
equipe de qualidade, entregas de qualidade e uso de tecnologias inovadoras para o
tratamento. Isso significa que o Governo do Paraná está trabalhando em condições
de consolidar as redes de saúde como a estratégia do Estado para melhorar as
condições de saúde para a população. O componente AT apoiará a concepção e
estruturação de um sistema de informação para monitorar a implementação das
redes de saúde, incluindo planejamento, orçamento, indicadores epide mio lógicos,
bem como, a realização de dois inquéritos de satisfação do paciente para avaliar a
qualidade dos serviços prestados pelos participantes hospitais

de

referência no

primeiro e últimos anos da implementação do programa, considerando as seguintes
dimensões: humanidade, instalações, qualidade geral, resultados, competência
burocracia, acesso, continuidade de custo e atenção aos problemas psicossociais
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4. RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO DA OPERAÇÃO
Esta operação de contratação oferecida pelo Banco Mundial atrela os
desembolsos da operação à aplicação de recursos próprios do Estado em
intervenções estratégicas priorizadas e ao cumprimento de indicadores de
desembolsos financeiros e físicos pré-acordados.
Na medida em que as intervenções estratégicas definidas para fins dessa
contratação são constituídas pelos programas prioritários, o empréstimo impõe ao
Governo Estadual maior foco na aplicação de seus recursos.
Como consequência, os cidadãos paranaenses serão certamente
benAfidos com entrí-nas
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robustas
-o --- ---- ----------------

tmtivs
ne
rtiv s nnç nredLIts
r---- -------- --------------

- ---- -

resultados da pactuação desta operação.
A seguir alguns dos principais benefícios decorrentes da implementação
dos programas deste projeto:
•

Redução das desigualdades regionais no Estado do Paraná ( Anexo 1 Relação Benefício/Custo a partir - das intervenções do Programa de
Desenvolvimento Econômico Sustentável - PRO-RURAL integrante do
Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná);

•

Redução das desigualdades regionais;

•

Regularização fundiária de 4.000 imóveis rurais;

•

Implantação de nove consórcios municipais (envolvendo ao redor de 70
municípios) para gestão, adequação e conservação das estradas rurais;

•

Melhoria da renda de 21.000 agricultores familiares, através da implantação
de 300 iniciativas de negócios sustentáveis coletivas;

•

Acesso do cidadão a atenção primária à saúde facilitado;

a
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•

Redução das taxas de mortalidade infantil, neonatal e pós-neonatai;

•

Aumentar de 80% para 66% a proporção de nascidos vivos e gestantes que

rr-nfI irim ri: i1ir4rf

passaram por mais de sete consultas de pré-natal;
•

Gestantes com alto risco de complicação no parto identificadas que foram
referenciadas à um hospital participante do Programa Mãe Paranaense passar de 5,5% para 50% no quarto ano.

•

Ambiente de ensino e trabalho da rede estadual de ensino melhorado para
1,3 milhão de estudantes e 114 mil profissionais da Educação;

Dezembro de 2012

•

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 19 73127

Disciplinamento do uso do solo urbano e rural em 400 mícrobacias
hidrográficas, com área de 3,2 milhões de hectares (16% da área do
Paraná):

•

Melhoria da qualidade e quantidade de água para abastecimento público e
outros fins;

•

Política Estadual de Gestão de Riscos e Desastres desenvolvida, implantada
e população atendida pelo sistema de monitoramento do risco de desastres
naturais e antropicos;

•

Servidores públicos e gestores estaduais capacitados;

•

Contratos de gestão formalizados e acompanhados junto às principais
secretarias;

•

Professores participando de oficinas para troca de experiências - aumentar
de 80 para 90%;

•

Universalização do acesso a água de boa qualidade na área rural;

•

Redução do prazo de atendimento ao licenciamento ambiental e outorga do
uso da água;

•

Cinco regiões administrativas com balcões únicos instalados para o acesso a
serviços ambientais.

S. CONCLUSÃO
De acordo com o contexto atual, ações a serem implementadas e sua relevância
em relação aos benefícios, anteriormente descritas nos tópicos deste parecer,
conclui-se que o Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná deverá
induzir a uni maior foco na aplicação dos recursos orçamentários, por parte do
Governo Estadual, resultando na modernização da gestão do setor público com
entregas mais robustas e tempestivas, relativas aos produtos e resultados dos
programas priorizados, melhorarando a prestação de serviços e tornando o acesso a
oportunidades de desenvolvimento econômico e humano mais equilibrado, justo e
ambientalmente sustentável em todo o estado.
Dentro deste contexto, o projeto deverá beneficiar de forma direta e/ou indireta
toda população estadual, pois disponibilizará, através dos programas priorizados,
eruitns imnrscindívt:s
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saúde e educação, além de prover ferramentas para dar maior capacidade de
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políticas públicas.

yr' gn r1

73128 Quarta-feira 19

É

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2012

o parecer,

Curitiba, 22 de maio de 2012
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ANEXO 1 - RELAÇÃO BENEFÍCIO/CUSTO A PARTIR DAS INTERVENÇÕES DO
A

A
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PRO-RURAL
A snIise ecunomuca-rinancerra ao

J -r(uNJ-L,

que consta oeste parecer,

foi elaborada pela equipe de desenvolvimento do mesmo (Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral - SEI-'L, Secretaria de estado da Agricultura e
do Abastecimento - SEAB, Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão
Rural - EMATER e Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social IPARDES) em conjunto com técnicos do BIRD.
O objetivo principal do PRO-RURAL é buscar um aumento significativo da
competitividade da Região Central do Estado ( oito territórios envolvendo 131
municípios) de forma econômica, social e ambientalmente sustentável.
Desta forma, o mesmo apóia - Iniciativas de Negócios Sustentáveis" iniciativas estas que visem o aumento da competitividade local decorrentes de
demandas e necessidades específicas dos territórios e municípios beneficiados,
representando a verdadeira realidade regional e suas carências.
Os subprojetos definidos como iniciativas

de negócios sustentáveis

propostas por organizações formais de pequenos produtores Associações,
Cooperativas, Consórcios de produtores" elegíveis no Programa são voltados para
os territórios e municípios selecionadas com base em critérios de triagem préestabelecidos, que consideram aspectos socioeconômicos e arranjos
interinstitucionais. Os apoios financeiros do PRO-RURAL para tais iniciativas de
negócio serão, em média, cerca de R$ 200.000,00 com um teto de R$ 340.000,00
por subprojeto. Normalmente, os subprojetos envolvem de 50 a 100 famílias, onde,
em média, terão apoio de no máximo R$ 11.900,00 por família. Os subsídios
requerem uma contrapartida do beneficiário, de 30% a 80% do custo total,
dependendo do tamanho do subprojeto e do perfil do beneficiário. Os subprojetos
maiores estarão sujeitos a 30% de apoio do ~-RURAL, enquanto pequenos
subprojetos receberão até 80%. A escala dos subprojetos pode variar de nível,
abrangendo um territorial ou municipal.
O foco de apoio são as alternativas que ampliem a competitividade regional,
o acesso a mercado e a melhoria de renda com uso de boas práticas ambientais e
sociais na Região Central. Dentre as ações e atividades que buscam esses objetivos
destacam-se: (a) agregar valor através da melhoria da infra-estrutura para
nfr rrnt
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armazenagem da produção agropecuária; (b) ampliar a diversificação agropecuária
como: fruticultura, olericultura, suínos, aves, piscicultura e outras; (c) ampliar a
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diversificação das economias com atividades não agrícolas como: turismo rural,
artesanato, atividades ligadas aos Arranjos Produtivos Locais existentes e; (d) ações
estratégicas para o desenvolvimento das cadeias produtivas como: melhoria técnica
.-t.
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principais atividades econômicas para análise-financeira, sejam elas agrícolas ou
não-agrícolas, foram seiecionadas conforme: (i) sua importância no PIB do setor; (ii)
sua tendência para o crescimento ou redução nos últimos três anos; (iii) critérios de
elegibilidade ambientai e seu potencial para aumento de competitividade e; (iv) sua
diversificação econômica, baseada nos estudos da equipe de preparação do
mesmo.
Visto que as mudanças específicas na relação insumo-produto dos
subprojetos não são conhecidas neste estágio, a análise da viabilidade econômicofinanceira foi realizada através de uma avaliação de sensibilidade para determinar
os impactos mínimos em termos de mudança da tecnologia da produção. Neste
contexto, oito modelos territoriais foram construídos usando essencialmente
informações básicas sobre áreas de cultivo, plantel de animais, capacidade de
processamento da agroindústria, participação dos produtores no turismo rural,
cobertura da assistência técnica aos produtores, extensão da rede de estradas
rurais, tanto em boas condições como deterioradas, e número de propriedades. As
principais fontes de dados foram: avaliações socioeconômicas geradas pelos
territórios; avaliação do turismo no estado com estudos de casos; e estatísticas
agrícolas realizadas pela SEAB/DERAL. Foram estimados a renda e os custos por
unidade de produção para cenários de tecnologia convencional e melhorada,
quando havia informação disponível. Os preços dos produtos e custo das unidades
foram coletados em 2008 extraídos de estatísticas anuais da produção agrícola e
dos preços dos produtos e exames anuais dos custos da produção (elaborados pela
SEAB e outras instituições públicas do setor agrícola), contando ainda com
estimativas fornecidas pela equipe de preparação do projeto. Para preservar o foco
territorial da análise, as iniciativas de negócio foram agrupadas e analisadas por
território.
Considerou-se no estudo estimativas preliminares de custos de outras
inversões que serão apoiadas pelo Programa como: melhorar as estradas rurais;
reaularizar terras; e aumentar o atendimento da assistência técnica oficial. Estas
ações estruturais juntamente com as de capacitação são consideradas necessárias
para garar os benefícios incrementais esperados.
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Os incicadores económico-financeiros de viabilidade (VPL), com taxa de
desconto anual e T1R de 12%, foram estimados para as mudanças na porcentagem
da área e do estoque de produção usando tecnologia melhorada de produção. Do
mesmo modo, foram estimados os custos de investimento incremental e
operacional, além do uso da mão de obra. Já para as culturas e atividades de
produção, os investimentos só puderam ser estimados indiretamente. Os valores do
investimento incremental foram estimados levando em consideração a vida
econômica dos bens mais importantes, quando conhecidos, e uma vida econômica
média de 10 anos quando bens e valores específicos não são conhecidos. As
receitas e os custos das culturas agrícolas, produção de animais e atividades nãoagrícolas foram estimados anualmente.
A seguir são resumidas, em ordem de importância, as principais atividades
em termos de valor bruto da produção e as atividades com potencial para melhorar a
produtividade, expandir a produção e assim contribuir para o aumento da
competitivídade rural em cada território:
4
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leite e processamento de laranja. Atividades com potencial promissor: laranja,
inilhu e produção de leite.
2.

Norte Pioneiro - Atividades mais importantes atualmente: produção e

processamento de ieite, tomate, café, produção de aves e tiiápia. Atividades
com potencial promissor: milho, aves, tilápia e produção de leite.
3.

Caminhos de Tibagi - Atividades mais importantes atualmente: tomate,

milho, feijão e produção de mel. Atividades com potencial promissor: milho e
produção de mel.
4.

Centro-Sul - Atividades mais importantes atualmente: milho, erva-mate,

feijão, produção e processamento de leite e morango. Atividades com
5.

potencial promissor: milho, erva-mate, morango e produção de leite.
União da Vitória - Atividades mais importantes atualmente: erva-mate,
milho, fumo, feijão, uva e produção de mel. Atividades com potencial
promissor: milho, erva-mate, uva e produção de mel.

6.

Cantuqtariguaçu - Atividades mais importantes atualmente: sojas, produção

e processamento de leite, erva-mate, milho, aves, suínos e trigo. Atividades
com potencial promissor: soja, erva-mate, milho, aves, suínos e produção de
lete.
7.

Parana Centro - Atividades mais importantes atualmente: soja, milho,

produção e processamento de leite, sumos e plantas medicinais. Atividades
com potencial promissor: soja, milho, suínos, produção de leite e plantas
medicinais.
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Vale do lvaí - Atividades mais importantes atualmente: soja, milho, produção
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soja, milho, uva, aves e produção de leite.
Baseado nas informações disponíveis, a equipe de preparação do Programa
identificou situações de tecnologia convencional, melhorada ou adaptada para o
milho, soja, trigo, produção de leite, laranja, tilápia, produção de mel, erva-mate e
uva. No caso do milho, trigo e soja, as mudanças tecnoíógicas estão ligadas ao
cultivo mínimo com melhoria do uso e manejo do solo. Já no caso do turismo rural
não há mudança tecnológica, mas sim um aumento no número de produtores que
fornecem este serviço aos visitantes. As mudanças nas atividades de
processamento estão relacionadas com as mudanças na produção agrícola.
Neste contexto, uma mudança de 10% na área de cultivo e nos estoques de
animais, onde foram aplicadas tecnologias melhoradasladaptadas, resultaria em um
aumento médio anual de renda cia ordem de

155,5 milhões (cerca US$

77.1

milhões); uma elevação cio custo variável médio anual de R$ 88,6 milhões (cerca de
US$ 44.3 milhões), dos quais 45% não são mão-de-obra; além de um crescimento
nos investimentos agrícolas (valor dos bens das propriedades) de R$ 81,0 milhões
(cerca de US$ 40.5 milhões).
De acordo com a curva de implementação, o Programa espera gerar um VPL
de R$ 161,7 milhões (cerca de US$ 80.8 milhões), com uma TIR financeira de 37%
e um VPL econômico/social de R$ 173,1 (cerca de US$ 86.6 milhões), com TIR
econômico de 38%.
Indicadores

-Análise Econômica

Análise Financeira

Valor Presente Líquido (VPL)

US$ 86,6 Milhões

US$ 80,8 Milhões

Taxa Interna de Retomo (TIR)

38%

37%

- Observação - Taxa de cambio

—1US5 =

2 R$.

Considerando as metas preliminares de aumento da cobertura da assistência
técnica aos pequenos produtores por território, aumento da posse da terra e
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da mudança tecnológica com a implementação do Programa são: 18% para Ribeira;
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para Paraná Centro; nenhum para o Norte Pioneiro; 1% para União da Vitória; e
11% para o Vaie do ivaí.
Levando em conta que o Programa pretende aumentar a cobertura da
assistência técnica em 18% em toda Região Central, uma meta razoável seria uma
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mudança de 10% nas tecnologias usadas. As ações públicas estruturais
aumentariam a

probabilidade de conseguir tal

porcentagem

de

mudança

tecnológica.
A análise atual mostra que o PRO-RURAL deverá gerar benefícios líquidos
(benefícios maiores do que os custos) mesmo se alguns setores produtivos não
atingirem os resultados esperados. Entretanto, é essencial realizar certas melhorias
previstas para a maioria das culturas que trazem aumento de renda líquida, O
Programa ainda pode ser viável mesmo se os benefícios esperados do cultivo
mínimo (melhoria do uso e manejo do solo) no milho e na soja não forem
alcançados.
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Segundo as análises anteriormente descritas e explicitadas nos tópicos deste
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da competitividade dos pequenos produtores da Região Central do Paraná de
forma ambiental, social e economicamente sustentável, para ajuda-Lã alcançar
patamares de desenvolvimento socioeconômico semelhantes aos existentes em
outras áreas do estado, visando, em última instância, reduzir as desigualdades
regionais no Estado do Paraná, faz com que a operação de crédito pleiteada atenda
aos interesses sociais e econômicos da população abrangida.
Tendo em vista o impacto positivo nas tecnologias de cultivo e criação de
animais, o potencial aumento da cobertura da assistência técnica e o
desenvolvimento de adequados processos de capacitação aos pequenos produtores
por território, regularização da posse da terra e melhoria de estradas rurais em
condições regulares de uso, os territórios e municípios direta e indiretamente
beneficiados, a questão social e ambiental que insere, e o número potencial de
empregos e renda que visa gerar, o Programa apresenta-se perfeitamente viável
para ser objeto de financiamento.
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Palácio Iguaçu - Curitiba, 28 de maio de 2012
OF CEE/G 140/12
Senhor Secretário,

Trata o presente de Pedido de Verificação de Limites e Condições,
nos termos do art. 32 da Lei Complementar n.° 101, de 2000, para a realização da
operação de crédito Externo entre o ESTADO DO PARANÁ e o BANCO
INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO— BIRD,
Declaro que foram realizadas consultas técnicas com o agente
financiador e a operação será negociada tendo por base as seguintes condições:
• Valor do Crédito: US$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de dólares
norte-americanos);
- Valor equivalente em reais: R$ 656.530,000,00 (seiscentos e cinquenta e seis
milhões e quinhentos e trinta mil reais);
- Taxa de câmbio: (R$/US$) 18758, na data de 31/12/2011;
• Finalidade/Destinação: financiamento do Projeto Multissetorial para o
Desenvolvimento do Paraná / BIRD.
• Encargos de inadimplência: será acrescida a taxa de juros de mora de metade de um
por cento (0,5%) sobre a taxa de juros variável imediatamente anterior;
• Fonte/Origem dos Recursos: Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento;
• Atualização Monetária: atualização cambial;
• Taxa de Juros Efetiva: 1,69% ao ano. É composta pela taxa de juros variável (libor 6
meses mais spread), Front-end Fee e taxa de compromisso sobre saldos não
desembolsados;

Excelentíssimo Senhor
ARNO HUGO AUGUSTIN FILHO
Secretário do Tesouro Nacional
Ministério de Estado da Fazenda
BRASÍLIA— DE
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Prazo Total: 180 (cento e oitenta) meses;
Carência: 60 (sessenta) meses;
Amortização: 120 (cento e vinte) meses;
Garantias: com base no Parágrafo Único do Art. 2.1, da Lei Estadual n.° 17.030v de 21
bro de 2011, o Estado do Paraná está autorizado a oferecer como
contragarantias as garantias da União, podendo, para tanto, vincular as cotas de
repartição constitucional das receitas estabelecidas nos arts. 157 e 159,
complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição
Federal, bem como outras garantias em direito admitidas no momento suficiente para
cobrir a amortização e os encargos financeiros da operação de crédito autorizada por
esta Lei.
• Recomendação da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX): Recomendação
n.° 1.269, de 13 de outubro de 2011;
• Nome do projeto/programa: BIRD/ O NOVO PARANÁ (de acordo com o PAF);
Informo que acompanha este pedido, em anexo, Cronograma
Financeiro na moeda do empréstimo e Cronograma Financeiro em reais, em base
anual. Declaro que o mesmo espelha todas as condições financeiras apresentadas neste
documento.
Encontram-se indicados abaixo os nomes dos representantes formais
para fins de contato institucional:
a Reoresentantes do Estado:
Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação-Geral SEPL
Nome: Cassio Taniguchi
Cargo: Secretário de Estado do
Planejamento e Coordenação-Geral
RG: 526.197
Telefone: (41) 3313-6276
Endereço: Rua Jacy Loureiro de Campos,
c.Iíi
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Araucárias — Centro Cívico — Curitiba/
'J PR
CEP: 80530-140
Fax: (41) 3313-6285
Email: cassiotaniguchipl.pr.ov.br

Secretaria de Estado da Fazenda
SEFA
Nome: Luiz Carlos Hauly
Cargo: Secretário de Estado da Fazenda
RG: 833.323-8
Telefone: (41) 3321-9010
Endereço: Av, Vicente Machado, 445,
Centro - Curitiba/PR
r'rn.
nrv
'r. O(A')f
UUtL.LiJL
Fax: (41) 3222-3505
Email: luizcarlos.hauly@sefa.pr.gov.br
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b) Representante da Instituição Financeira:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD
Nome: Deborah Wetzel
Cargo: Diretora do Banco no Brasil
Telefone: (61) 3329-1000
Endereço: Quadra 2, Lote A, Ed. Corporate Financia! Center, 7.° Andar - Brasflia/DF
CEP: 70712-900
Fax: (41) 3329-1010
Finalmente, solicito a completa instrução do processo para fins de
envio ao Senado Federal, tendo em vista sua competência privativa para autorizar
operações de crédito externo.

Curitiba, 28 de maio de 2012

FLÁVIO ARNS
Governador do Estado em exercício
CNPJ: 76,416.940/0001-28
r%
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Salette, s/n.° - Centro Cívico - Curitiba/PR
80530-909

(Conforme modelo MIP/STN - Março/2012)
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de 1954, que passant a vigorar coma seguinte redução
" !"A obrigatoriedade de transl'ec&axcio poro a cescm's'a remunerado. prevista nesta
Lei, poderá ser suspensa ainda, por necessidade técnica do uecs'iço. medtactr
aro do Chefe do Poder Executivo, para os oficiais clossificodos nas futtçôes de
Comandonte-Geral. Subcomandante-Ciuefe, Chefe do Estado-Maine e Chefe da
Casa Mtiimar dã Govmadorja,
3' A pernnanéncia no função após 35 (trinta e cittcn) aoosdc tempo de seniçur.
para todos os efeitos legats, acarreta a autonuáuica agregação do Oficial ao seu
respcs'tis o quadro e não poderá exceder. 03 (cinco) anos."

"p5 na dato da acirrante e,n leilão de veictati, automotor nono:"
II - os incisos III e VI, do ar, 3°, pataam a vigorar canta iegalista mdaçiis;
"111- no caso de arremate em leilão de veículo novo. ou que se encixurava ao abrigo do disposto no ar,. 13. o s'alor da mreotamaçlto, acrescido das despesas cobradas
ou debitadas tio arr-clnala,ttt, a das tnbuttot incidentes tia nocoocão;
VI - no caso de veículos automotores adquicidos em usos anteriores, o valor médio
mercado
ercado cotintanie tia tabela de valores, s'entis paro cálculo do IPVA, publicada
por ato da Poder Executivo. ressalvado O contido atei § 7" e V. deste artigo'.
obseovaatdo-se Inacca. modelo, espécie e ano de fabricação."
Ii! - o parágrafo único do alt, 5' fica renuoserado para 1°. acrosce,slanda.sc,ihc-

Ar!. V Ftcnrrs ros'r,gados as
9 3"d,, mcsnto artigo.

2°c 4°, do ari. 160. bem como os inciuns tu II. do

Ar!, 3 EstaLei entra clii n'mor na data da soa muublicarâu
PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITmA.2l de de,nanbra de 2011.
Carlos Alberto Rirlta

Reinaldrt de Almeida César Sobrinho
Secretário de Estado da Segurança Pública

" 2' Considero-se tatnbéni contribuinte do imposto o comprador idettttiicada tecI
comunicado dc venda de veículo registrado no OIZ'IRAN IPH, em relação ao fato
gerador ocorrido após a data da compra"

Dorso! Antorol
Chefe da Caso Civil
55 704/2011

IV - fica acrescentado o nri. 9.-A
I.eI no 17,029
"Ari 9°-A Nos casos de conipros'açàn de erro no lançamento, o Dhcetnr, da Co.
ordenação da Receita do Estado poderá conceder novo prazo de pagamento do
imposto, corrigido osonetoriatnente, dispensando-se os demais ocrdsctnnos legais.
sem prejuizo dos benefícios prcsistos no § 2" riso alínea "a' do § 3', do ml IL"

Gala 21 de deaembre de 2011
Súutral,a; Autorizo o Poder Executivo a efetuar a
doação. aoMuoicipto de Curitiba, do uoós-el que
espccut Ira

VVI - Vetado,,,

AAssembh'la Lrgisltls'a da Ratado do Paraní
deen'ínu e cii sanciono a negam.. lei:

VU - o capun doan. 12 passa a vigorar conta seguitite redação;
"Ar.. 12. N. exercieto subsequente no do venctntento do IPVA, os iréditos tribo'
larica pendentos de pagamento, inclusive os inscritos em divida ativa. ajuizados
ou não, compreendendo em montante da imposto eden acréscimos legais catcutodos
até adotada snlicitaçao do parcelantetmto. poderão ser pago; em até (cinco)
paacelas. mensais e ssresaivas. na forma prevista em Instrução da Secretaria de
Estado da Fazenda."

Ar!. 1' Fica o Pode, Executivo autorizado a efetuar o doação, ao Município de
Curitiba, do imás'el constituído pela "Lote À" - Transcrição dos Transmissões
51.177 da 6- Ciecanscrição lniobuliiiaia da Conuarva de Curitiba - medindo apcoxi
madotacate 35.531.00 rn'. rosttr,tda ediliraçà,, rota doca apcasi:mado de 8.042,00
mu. localizado á Rua Eduardo Sprada n°4.520 - no bairro do Campo Comprido.
Município de Cuanitiba.

VIII -o § 2", do ar!. 13 passa a vigoras conto segiorntc redaçãO;

Ali. 2°O iosós'el em questão, que fira gretado com cláusula de iiialienxbilidadc,
será usado exclusivamente para funríonamento de Sen'iço Público Municipal,
retornando no património do Estada cal caso de destituttção diversa.

"
A não incidência de que trata o alínea "b. do inciso 11 se condiciona
apresentação de comprovante de crcdertriattsentn atualizado junto ao Conselho
Municipal de Assist6ttrio Social ou, quando este ala existir no município. de ccc.
denriamento expedido pelo ConselhoEstadmd de AssistãnriaSariat."
IX - a iarisoV. do ocr. 14 passou vigorar cota n seguinte tedaçba:
- de propriedade, ou com posse seja decorrente de coomilrata de arrendamento
mercantil, de pessoas portadoras de deficiência frsira. visual, mental les-era cru
profundo, ou autistas, equipados com motores de potêamciti não superior a 155 CV
limitado a uso veículo por besaeiicmdrio:"
Ar!, 2' Ficam dispensados de pagontento os débitos iributários decorrentes de
fatos geradores do Impaslo sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA.
acorridos até 31 de dezeoubro de 2009. ajuizados ou não.
Parápu'»fu á ateu. O disposto neste art:ão cio aniioricaC rcsiitajção ao eauapciisa.
ç5o de impormãateios já recolhidas.

Art. 3' O uiiauucipto teni o prazo de 02 (dais) anos para a regularização euriorixl
da títularislatle do ttnti;-el doado. caso ranurárto. o irttúsel reli/maré au pOLainiãnicm
do Estado,
Ar!. 4' Esta Lei entra

Cm

vigor na dota de sua pabliceçãna.

PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 21 de dezembro de 2011.
Carlos Albcrto Richa
Governador dts Estado
Linz Eduardo da Veiga Sebastiani
Secretário de Estado da Admjttiomç6o
cdx Prcs'idf macia
Dan-oI Amoral
Chefe da Caso Civil

Ar!, 3° Esta lei entro em vigor isa dato da sua publicução.
PAI .ÁCIO rir! r,CiVruwn O'o{ ri roaTruon at
Carlos Alberto Rirha
Oovemadar do Estado
Lula Carlos laico HaulsSavretãno do Estada da 1azend

rs'o'rrtçãode crédito estemo. até Is nittrtt.'toie

llstt'tal Amarat
Chefe da Casa Cmvit

1i7 blalti.a,euoojal sara a De'serrsols'usnesrtun
555542011
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A Asaembleia Legislalisa do Estado do Patnaoa
ilerrelcu e eu sanciono a scgulote lei:

molitenio siLfts-ience para cobrir a amortização e encargos firancei os da ciprrsçln
de cidilitia acionada por mi:. Lei

Ara. r Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito coterno. até o montante de USS 550,000.000.00 (trezentos e ctnquznta milhões de
dólares uorte-aiflericunos). junto ao Banco Internacional para Reronsiruçlsi e
Desenvolvimento - BIRD. para financiatnrtatodo Pto,ietoMtdtissctorial para o
Dencnvols'irrtcnto do Paraná.

§ 2 O procedimento autorizado no copiar deste artigo somente poderá ser adotado
na hipótese de irtadtntplentento, tia data do sencmtento das obrigações paeniada
polo Puder Executivo como Banco Interamericano de Desenxolvinte.tto -BID.
Are. 3 O Poder Executivo cotssigntirá dotaçfizs próprias nos Orçamentos Anuais e
no Plano Plurianual do Estado, durante o prazo estabelecido paro ci linanciaunenia.
ne,essririii, ao atendimento da rotitraparirda financeira do Estado no programa e
a amortização dopnncipal e dos acessórios resulme,tes. co, conformidade cnn, as
dispouçdes contados tio nrL 1° da presente Lei, bctt, çom000tros garantias cai direito admitidas no niontento coasse suficientes para cobrir a amortização e encargos
financeiros da operação de crédito autorizada por esta Lei-

Farígrafio único. Os prazos de carinria e arnorlicitç-fto. a taXa de jcuos e dentais
encargos adicionais referenies á operaçdo de crédito autorizada por este artigo
obedecerão à0 normas estabelecidas pelas autoridades nacoeLárias encarregadas da
política económica financeira da União, observada, as condições propostas pele
Agente Finaneetro.
Ari. 2 A Operação de Crédito de que trata esta Lei será garantida pela República
Federativa do Brasil.

Ari. 4° Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a:

Parágrafo ttnlco. Faia obter, garantia da União na referida operação de crédito.
fira o Poder EaEcuZivo ..:oi..de, a oferecer cottttatgaritotias as garantias da Unido.
Podendo. para tanto, vincular aleotas de repartição constitucional das receitas 7"
estabelecidas nos acta. 15? r ISP, compleme.smdatx pelas receitas caibiiaárias estalar'- ti'
incidas no mi. 155 do ComtitaiçdiaFederal, bem como outras garimtias em direito
admitidas no momento suficiente para col,rir a amortização e encargos financeiros
da nperaçãodc crédito autorizada por esta I.ci.

1- limiar acordos. coiivi.sios e contratos necessários á insplemcntaçõo do Ptogca.
mude Gestão Fiscal do Estado do Paraná (Profasco-PR):
TI - abrir créditos adicionais respectivos. até o valor da operação contratada.
inclusive sua contrapartida, utilizando como recursos ai foenxas previstas tio §
do art 43, da Lei Federal o' 4320.dc 17 de nuarçude 1964. paro atendimento idis
despesas do programa.
Ara. F° bisa Lei entra em sigo, na data de sua publicação

para o pagamento do serviço da divida decorrente da operação de crédito a-i-=da por esta Lei
Art. 4 Ficai, ainda, o Poder Executivo autorizado a:

PALÀCIO DO GOVERNO EM CUItJTtBA.am 21 de dezetaibro dc 2011.
Carlos Alberto P,tcha
Governador do Estado

- firmar acordos. conséoiose contratos necessários à iinplenaa'ntaçáo do Projeto
lii ultissetorial para o Desenvolvimento do Paraná.

Liriz Carlos Jorge liautv
Secreidrio de Estado da Fazenda

inclusive sua contraportitia, utilizando coma recursos as formas previstas ato § 1°.
do aol. 43, da Lei Federal rt° 4.320. de 17 de março dc 1964. para atetaditnento das
despesas do Projeto.

Secretario de Estado dia Plmaiajamcasto o Couirdcasação Gca1
Durval Amoral
Chefe da Casa Civil

Art. 5' F.sm Le, entra em s'igce na dota de sua publicação.
Lein°37.032
PALÁCIO DO GOVERNO EM CUIUTIBA. cio 21 de dezembro de 2011.
Data 21 de dezembro de 2011
Carlos Alberto Richa
ilcevernadar do Estado

SúutUla:Altrra a Lei Oa 16.897. de 10108/2(lt 1.

Luz Carlos Jorge }ãaulst
Secretário de Estado da Fazenda

A Assembleia Legislativa. do Estado do paraná
decretou e eu sanri000 a seguinte lei:

Cassio Taniguchi
Secretário de Estado do Planejamento e Coed coação Geral

Ad. 1' O copieI do art. lo. da Lei ait 16897. de 10 de agosto de 2011, passa o
s'tgOrar com a segiraite redação:

Daviit Amoral
Cheifir dai Casa Civil

'Ali. 1 • As mstiloiçôes privadas, de utilidade pública ou não, desde que sem fins
Iticrativos. tais como Osganizaçôru Nilo Govenaaaitcnta.s (ONOs). Organizações
Sociais com Interesse Público (OSC1Ps). Organizações Sociais (OSs). Fundações
e Associações, que recebam recctrsos públicos ti titulo de ssihvençu3es e astsdlios ou
parcenas cciii Municípios ou cato usOras'cnan do Lotado do POrasá. ficam obrigadas
a publicar, em período a ser definido através de ato próprio do Podre Executivo.
independente do valor do ronsénío. co, página eleiefietica própria (Fincara Ptag).
na rede mundial de computadores, os deiatonstruttis'os duos Irnnsfrréatrias realizadas
pelo Governo Estadual oti Municipal e a respectiva prestação de contas, especil5'
cai,doas pexso'suaidrcas ou Esicas, com es respectivo, CNP) e CPE"

Lei n°17.031
Data 21 de dezembro de 2011
Súmula: Autoriza o Poder Executiva a contratar
operação de crédito externa, na fonata qtie indica.
AAsseutblela Lcgislalisa do Esltidt. do Paraná
decretou teu Sanciono ii segulule lei:
ArO 1° Fica o Podei Executivo autorizado a contratar operação de crédito exieflio
até o isn,jte de tJS3ã , 0,00 (oito mttbões e qiainitetatos mil dólares asorte000eeteanos)jtattto 00 Banco lnterameaicano de Desenvolvimento - BID, destinados
a fmanriarparrialmenae a execução do Programa de Gestão Fiscal do Estado do
Paraná (Profico-J'R), observadas as normas legais pertit,cntcs.
§ 1 Os prazos de carência e amortização. a taxa de juros e demais encargos
adicionais refereistes li operação de crédito autorizada por este artigo obedecerão
âsatornaats estabelecidas pelas autoridades monetárias encarregadas pela política
econômica e ftnanceira da Uniitfl, observadas as normas propostas pelo Agente
Financeiro.
§ 2 Os recursos provenientes da operação de crédito, de que traia esta Lei serão
depositados em conta especificar para tal finalidade-

ArO r O mi. 2°, do Lei tt 16597. de 10 de utgasttsde 2011. passa a vigorar com
a seguinte redação:
—Art. 2'A não observância do disposto tio copra do au. 1° acarretará a suspensão
do repasse, por parte do Gosenio do Estado, até a regularização, observado o
devido processo legal."
Ar93° 0orr i° rIa r.-,,,a 1aç897 .1.. iri,i,-,,.,,,o.,
a srgsuiaate redação:

i, passa

—Ari. 3° As ittstitdiições mencionadas aio copia do ai't 1" queainda não se adequaram as cxigãneuas da presente l.ci dcvc'riin fazé-lo até adita limita dc 31 de
Janeiro de 2012"
Art, 4' Esta Lei entra em s'igor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO EM t"tJRITIIIA. cio 21 de dezembro de 2011

AM- 2° A operação de Crédito de que trata esta Li será gaimntida pela República
Federativa do Brasil.
§ 1° Paro obter garantia da União nu, referida operação de crédito, fica o Poder
Exectrt.s-n autorizado a nfererer cnrttrngaritntias as garantias da t.tsiits durante o
prazo de s'cgincia do contrato, podrndo, para mano, vincular as rotas de repartiçàr
rottsiliucional das reunias estabelecidas nos ans. 15 7 e 159. complemoniad.ua, pelas
receitas tnbutãrias estabelecidas no art 155. conforme previsto tio § 40 do um
167, da ConstituiçjioFedera) bem como outras garantias em direito odirttiidas ais'

Carlos Alberto Rirlia
Gos'ernadu'r do Esaudo
Femnr,da tia'r,tardi Vieira Riras
Sccrvttina de Estado da Familia e Descnsolvinaenlo Social
Dnn'al Anaai aI
Chefe da Casã Civil

Dezembro de 2012
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Regulamenta a Lei Estadual n° 17.030, de 21
de dezembro de 2011, que autorizou o Poder
Executivo a contratar operação de crédito
externo, junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 87, incisos V e VI, da Constituição Estadual e o contido na
Lei no 17.030, de 21 de dezembro de 2011 e Decreto n° 5.133, de 2 de julho de
2012.

DECRETA:
Art. 1. O Projeto Multissetonal para o Desenvolvimento do Paraná,
que conta com o financiamento parcial do Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento — BIRD, autorizado pela Lei Estadual ri0 17.030, de 21 de
setembro de 2011, no valor total de US$ 350,000,000.00 (trezentos e cinquenta
milhões de dólares dos Estados Unidos da América do Norte), terá US$
315,000,000.00 (trezentos e quinze milhões de dólares dos Estados Unidos da
América do Norte), estruturado sob a forma de um Projeto de Abordagem Setorial
AmrI.,destinado
.1OLII Itl'.J'J
r%1
1 ijici

-

J'.JJI Ç

P
rin1c rL,,
S..,
.,'' • •.9jU 4!• '
S..
execu çã o d,%c!

I

lII

1%!iC
VI

-

PGEs, estabelecidos em seu Componente 1 — Promoção Justa e Ambientalmente
Sustentável do Desenvolvimento Econômico e Humano.
§ 10 Para efeito deste Decreto, o Projeto de Abordagem Setorial
ampla será também denominado por sua forma original "Sector WideApproach
Project — SWÃp".
§ 2° Os recursos provenientes do reembolso referente ao
('nmr,rrtc, 1 ;•...I.
dri ÇWán
nm o-nMa An T~NI
Ir^ ,1r
...;•crr el~eitarine
•••;..;
•;•;
Estado e sua aplicação será vinculada às ações de Programas de Gastos
Elegíveis, na forma do anexo ao presente decreto e outros programas constantes
do Plano Plurianual 2012 -2015.
Art. 2°. A parcela do empréstimo referente a US$ 35,000,000.00
(trinta e cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da América do Norte)
remanescentes será aplicada na modalidade de empréstimo tradicional para o
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apoio às ações do Componente 2 do mencionado Projeto Assistência Técnica
para a Gestão Pública mais Eficiente e Eficaz, destinados às seguintes áreas:
1
de qualidade fiscal;
li
modernização institucional;
III
de gestão mais eficiente de recursos humanos;
IV
de modernização de sistema de gerenciamento ambiental;
V
de gestão de riscos naturais antrópicos;
VI
de educação;
VII
de saúde; e
VIII de agricultura de baixo impacto ambiental.
Ar130 Nos termos do art. 3° da Lei n° 17.030, de 21 de dezembro de
2011, o Poder Executivo consignará nos orçamentas anuais e plunanuais, durante
os prazos que vierem a ser estabelecidos para a execução das atividades acima
descritas e para o financiamento, dotações suficientes aos investimentos e
pagamentos das parcelas de amortizações e encargos financeiros decorrentes do
financiamento.
Art.4°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Curitiba, em 24 de outubro
de 2012, 191° da independência
124° da República.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

. AVI~U
RLOS ALBERTO RICHA,
)vemador do Estado

~

RITA MARIA FRANCO RIBEIRO,
Secretária de Estado do Planejamento
e Coordenação Geral, em exercicio
Ref.prot.n011 .714.088-1
MA*

LUIZ EDUARDO SEBASTIANI,
Chefe da Casa Civil

LUIZ CARLOS HAULY,
Secretário de Estado da Fazenda

Dezembro de 2012
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NOME DA INICIATIVA

N°
INICIATIVA

EXECUTOR

3035

Modernização do Licenciamento, Outorga,
Monitoramento e Fiscalização do Meio
Ambiente - IAP- BIRD

IAP

3045

Modernização do Licenciamento, Outorga,
Monitoramento e Fiscalização do Meio
Ambiente - SEMA - BIRD

SEMA

3046

Modernização do Licenciamento, Outorga, AGUASPARANÁ
Monitoramento e Fiscalização do Meio
Ambiente —AiUAPARANÁ - BIRD

3043

rGestão de Riscos Naturais e Antrópicos

-J

SEMA

3044

Gestão de Riscos Naturais e Antrópicos - IAP
-BIRD

3036

Gestão de Riscos Naturais e Antrópicos
AGUASPARANA - BIRD

-

AGUASPARANÁ

3008

Gestão de Riscos Naturais e Antrópicos
DEFESA CIVIL- BIRD

-

DEFESA CIVIL

3027

Gestão de Água e Solo Rural em Microbacias
—SEAB - BIRD
Gestão de Água e Solo Rural em MicrobaciasEMATER - BIRD

3029

IAP

SEAB
EMATER

3037

Gestão de Água e Solo Rural em Microbacias AGUASPARANÁ
—AGUASPARANÁ - BIRD

3028

Desenvolvimento Econômico
PROTERRITORIOS

Territorial

-

SEAB

3033

Desenvolvimento

Territorial

-

EMATER

Econômico

- FFAATFR

Territorial

-

3034

Desenvolvimento Econômico
PROTERRITORIOS - ITC

3017

Formação em Ação - BIRD

SEED

3018

Sistema de Avaliação Institucional - BIRD

SEED

4094

Renova Escoía

SEED

4161

Rede de Urgência e Emergência

SESA

4162

Mãe Paranaense

SESA

3016

Assistência Técnica - BIRD

SEPL

ITC
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Nota n°iO3'20 1 1/COR E M/STN

Em

J 3 de dccinhro de 20 11

Assunto: Operações de Crédito de Estados e
Municípios - Capacidade de pagamento para
contratação de operação de crédito do Estado do
i)irn P-min ein 04 1 P,ni r1i ((PI PY

1.
A pauta da 94a Reunião da Comissào de Financiamentos Externos (COFIEX). a ser
realizada em 20 de dezembro de 2011. contempla a operaçáo de crédito Programa de Apoio ao
Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (1311)). de interesse do Governo do Estado do Paraná. no valor
de USS 150.000 mil. Para subsidiar as inftwniações da referida reunião, realizou-se a análise da
capacidade de pagamento desta e das demais operações de crédito a contratar previstas no Programa
do Estado, revisado em 10 de novembro de 2011.
2.
Esta operação está prevista no Programa de Reesiruturaço e Ajuste Fiscal
(Programa) do Estado do Paraná sob a denominação '13113/PROSFM limitada ao montante de
USS 150.000 mil (cento e cinquenta milhões de dólares). decorrente da conversão de R$ 249.930
mil (duzentos e quarenta e nove milhões e novecentos e trinta mil reais). a preços de dezembro de
2010, indicados no Anexo V do Programa em vigor. (considerando a taxa de câmbio de
1 .6662/US$ de 31 de dezembro de 2010).
3.
Coni fundamento na Portaria MF n' 89197, a presente análise utiliza dados dos
Balanços do Estado de 2007 a 2010, ajustados segundo os critérios do Programa, Os dados de
liberações e dispêndios das operações de crédito sob responsabilidade do tesouro estadual foram
obtidos a partir dos demonstrativos 1.17 (Condições Contratuais das Dívidas do Tesouro Estadual) e
1.21 .a (Liberações das Operações de Crédito Contratadas e a Contratar) elaborados pelo Estado,
4.
As estimativas de receitas e despesas relativas aos exercícios de 2011 a 2013 seguem
as medidas e parâmetros do Programa vigente. De 2014 a 2020. as projeções tiveram por base o
exercício de 2013, com a aplicação de parâmetros que influenciam o comportamento das rubricas
contábeis do Balanço. dentre os quais a variação real do I'rodLIIo Interno Bruto (P113) Estadual.
considerado igual ao projetado para o Brasil, a inflação média e o crescimento vegetativo da folha
de pagamento de pessoal e o crescimento autônomo de outros custeios.
5.
O resultado primário médio ponderado é o parâmetro básico utilizado para classificar
a situação financeira do Estado. Segundo os critérios estabelecidos na Portaria MF n° 89/97. a soma
dos resultados primários ponderados do período de 2007 a 2020 rCSUIIOLI em uni »práVit deR$ 970.589 mil.
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Os resultados fiscais obtidos na análise demonstram que o Estado possui capacidade

6.

de pagamento suflcieiiie para Izer frente à totalidade dos encargos da dívida. inclusive os da

operação de crédito pleiteada. Entretanto. o resultado é insuficiente para saldar o total das
amortizações programadas. Dessa ffimia. segundo os critérios estabelecidos nessa Portaria. o Estado
--------------------------------IH'I 1i
hnueocr
R' on fnrn audt ne n

-

À consideração

(V4
Ik

ANTÔNIO DE SÁ PEDREIRA

LU1SALENESÂ
Gerente da GERES IV

Analista de Finanças c Controle

De acordo.
IN

iW OLIVEIRA
ai. em exercício
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Processo n° 17944.000812/2012-40
Goveiio do Estado do Paraná - PR
Nota 110 574/2012/COPEM/STN
Brasília, 18 de julho de 2012.
ASSUNTO: Operação de crédito externo, com garantia da
União, entre o Governo do Estado do Paraná - PR e o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD),
no valor de US$ 350.000.000.00 (trezentos e cinquenta
milhões de dólares dos Estados Unidos da América).
Recursos destinados ao financiamento do Projeto
Muitissetorial para o Desenvolvimento do Paraná, conforme
Recomendação da COFIEX n° 1269, de 13/10/2011.
flEF1T\(\ n
flnXTnCC'C' A r rr r' A fl AKTmT A
1 L Li J Li'J LI L. ..L' 1' '... L.)L)t J JJU .J1't E\J 1 '4 1 111..
RELATÓRIO
1.
Solicitação feita pelo Governo do Estado do Paraná - PR para a verificação do cumprimento
dos limites e condições para contratar operação de crédito externo, com a garantia da União, com o
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) para financiamento do Projeto
flJUIL1,(IJ1Ja1 .Jctla U

x. r,- rirj .o 1
II iLU/,

JÇIIVUIV1[1I1ILLJ UU ritdtld. LUIIIUIIJJC 1\LO1JIiJUdl4U UiI L.Ç1L

de 13/10/201 1(11. O6) com as seguintes características (fis. 93-95):
a) Valor da operação: US$ 350.000.000.00 (trezentos e cinquenta milhões de dólares dos
Estados Unidos da América):
b) Destinação dos recursos: financiamento do Projeto Multisselorial para o
Dese nvo vi mento do Paraná;
e) Liberação: US$ 31.562.50000 (R$ 64.226.531,25) em 2012, US$ 114687.500.00 (R$
233.377.593,75) em 2013. US$ 129.000.000.00 (R$ 262.502. 100,00) em 2014. US$ 74.750.000,00
(R$ 152.108775.00) cru 2015 (ti. 100). ao câmbio de R$ 2,0349/US$ em 17/07/2012 (fl. 155); d) Prazo total: 180 (cento e oitenta) meses
e) Prazo de carência: GO (sessenta) meses; f) Prazo de amortização: 120 (cento e vinte) meses;
g) Juros e atualização monetária: Libor semestral. acrescida de spread;
) Lei autorizadora: n° 17.030. de 21/12/2011 (fis. 10-11),
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Conforme análise realizada por esta Secretaria do Tesouro Nacional quanto ao atendimento
2.
dos limites e condições estabelecidos nas Resoluções do Senado Federal (RSF) n°s 40/2001.
43/2001 e 48/2007, observa-se que todas as informações necessárias à efetiva análise estão
presentes nos autos, conforme se observa em checklst presente a lolha 162.
Ademais, ressalta-se quanto aos limites constantes das RSF n°s 40/2001 e 43/2001. esta
3.
Coordenação efetuou os cálculos pertinentes e o Estado apresentou os seguintes limites
quantitativos, considerando-se o valor e os dispêndios da operação sob exame:
a) art. 60 § 1° Inciso 1 da RSF n° 43/2001 - despesas de capital relativas ao exercício
anterior:
R$ 1.572.432.349.97
a. 1) despesas de capital ajustadas no exercício anterior: (ti. 154)
R 675.192,23
a.2) receitas de operações de crédito realizadas no exercício anterior: (ti. 153).
Saldo: RS 1.571.757.157,74

L

1

b) art. 6° § 1° Inciso II da RSF n° 43/2001 - despesas de capital relativas ao exercício
atua!:
4.169.527.092.00
b.1) Despesas de capital do exercício ajustadas: (fi. 152)
R$ 107.245.80737
.
b.2) Liberações de crédito já programadas: (ti. 150)
R$ 64.226.531 .25
b.3) Liberação da operação sob exame: (ti. 100 e 156)
Saldo: R$ 3.998.054.752,98
c) art. 7° Inciso 1 da RSF n° 43/2001: Montante Global de todas as operações realizadas
em um exercício financeiro (MGA) em relação à Receita Corrente Líquida (RCL).
Tabela 1 - Montante Global das operações realizadas em uni exercício financeiro (lis. 99, 156 e
150)
Desembolso Anual (R$)
Projeção da RCL
MGAJRCL
Ano
Operação em
Liberações
(%)
(R$)
Exame
Programadas
0.81
21.236.08 1.737,57
64.226.531,25
107.245.807,77
2012
1,95
22.134.367,995,07
197.835.000,00
2013
233.377.593,75
1.49
23.070.651.761-26
2014
262.502.100,00
81.53) 1.000,00
0.63
24.046.540.330,76
2015
152.108.775.00
.
0.0(Jj
Projeção da RCL pela taxa média de 4,23% de crescimento do PIB nos últimos 8 anos, O ano de
2015 é o último para o qual há liberações informadas.
d) art. 7° Inciso 11 da RSF no 43/2001: Comprometimento anual com amortizações, juros
e demais encargos (CAED) em relação à RCL.
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Tabela 11 - Coniprometimenlo anual com amortizações, juros e encargos (lis. 99, 156 e 1171 49)
Cornprornetimenl.o Anual (R$)
Ano

Operação em

Demais Operações

projeção da RCL

CAED/RCL
(%)

Exame
2012

4.534.430,75

1.329.018. 155,72

21.236.081.737.57

6.28

2013

5.379.699.72

1.326.160.744.26

22.134,367.995,07

6,02

2014

5.905.135.321
6.986.894.27

1 .302.826.953,21

23.070.651.761.26

5.67

2015

1.281.182.374,44

24.046.540.330.76

5.36

2(11 (i

7926,267.19

1.241.241.775.91

25.063.708.986.76

4.98

2017

43.537.017,19

1.192.129.065.86

26.123.903.876,90

4,73

20 18

78.553.295.57

1.186.672.109.93

27.228.945.010.89

4.65

77.760,669.46

1.183.264.296.57

28.380.729.384,85

4,44

LI 79.158.276,54

29.581.234.237.83

4.25

.174.364.99637

30.832.520.446.09

4.06

2019
2021

76-1_
75 4 17.25 -

2022

75,382,789,10

1.063.562.040.20

32.136.736.060.96

3.54

2023

74.590.163.00

938.867.767.47

33.496.1 19.996.34

3.03

2024

73.797.536.89

1.039.817.962,04

34.913.005,872,18

3.19

2025

051078

914.427.530,02

36.389.826.020.57

2,71

2026

72.212.282.64

9(3.792.762,83

2,60

2027

3 5 808 906 53

909.068.866.40

37.929. 1 15.661 .2 41
39.533.517.253,72

2(12(1

-

76.968.043.36

Média:

2.39
4,24

Pi'ojcç'io da RCL pa taxa média de 4.23% de crescimento do P18 nos últimos 8 anos.
e) alt 70 Inciso 111 da RSF no 43/2001: número de vezes o valor da receita corrente
liquida relativamente ao montante da dívida consolidada líquida.
mite ao final do exercicio de 2016:
e,21 Limite ajual para reiaço DCL/RCL:
c3)Recca Corrente Líquida:
cÁ) Dívida Consolidada Líquida:
eS) Operações de ci'édito contratadas. autorizadas e cm tramitação:

e(S) Valor da operação em exame:
c.7) Sdo Total da Dívida Líquida:
e.8) Relação Saldo Total da Divida Líquida/RCL:

2,00
2.00 '

-

R$20.657,569.842,20
R$ 13.671.335.632.15

R$ 386.611.807.77
R$ 712.215.000,00

LR$ 14.770.162.439
0.72

4.
Salientamos que os dados relativos à Receita Corrente Líquida (data-base Abril de 2012),
base pai-a a projeção da RCL constante nas alíneas 'e" e 'd' do item anterior têm como fonte o
Dciiions[i'ativo da Receita Corrente Liquida (fl. 71-72) coletado junto ao SISTN. Adicionalmente.
assinalamos que os dados referentes à relação DCLJRCL do exercício de Abril de 2012 (alínea c"
do itani anterior) tem como fonte o Demonstrativo da Dívida Consolidada Liquida coletado junto ao

SISTN. conforme fi. 73.
S.

No que concerne ao a1. 21. inciso IV, da RSF n° 43/2001, a Certidão do Tribunal de Contas

competente (lis. 140-145) atestou o cumprimento pelo Estado do disposto na LRF, reJativamejite ao
iliiniu exercício analisado (2010), ao exercício ainda não analisado (201 1) e ao exercício em curso

(2012).
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6.
A presente análise tem corno propósito verificar o cumprimento dos requisitos miiiiivos
necessários para pré-negociar e negociar as minutas contratuais relativas, ao pleito de que se traia.
em cumprimento ao inciso VIII do art. 30 da Portaria MF n° 497. de 27/0811990. Dessa foiiiia.
sugere-se o encaminhamento de oficio à SEA[N/MP. informando a não objeção desta Secretaria
para a realização das referidas negociações.
À consideração superior.

ÍO
TAINA SILVA CANEIRO
Analista de Finanças e Controle

i
AES CAVALCA 1
RODR2q6
Gertt da GEAPE II Substituto

4
Cjeir

I)ARI)
da GERFI

De acordo. À consideração da Coordenadora-Geral.

CINTHIA DE FÁTIMA ROCHA
'OUIiJ1IdUUU1 de Operações U \.1LtItU UC ü_staúcs Ç 1ViU1LlLI})IU
De acordo. A consideração do Senhor Subsecretário do Tesouro Nacional.

24fvt_-

%-

SUZÀNA TEIXEIRA BRAGA
Coordenadora-Geral de Operações de Crédito de. Estadc

c$,.
De acordo.

1

7/

EDUARDO COUTINHQ'GJERRA
Subsecretário do Tesour\'.Nacional

b'cipios
•»
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MINISTÉRiO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
ri I'i
A &ir'i A
II.JJ%J
ISi 1tIIiip.U'1sIr%iHL.0
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1 II 4%JJ

1

'.J L.F

1 112
I'.4IJ4'ao

RECOMENDAÇÃO N.01,.26g, de

J3

de

de 2011

A Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Art. 2.9, inciso 1, do Decreto n 3,502, de 12 de junho de 2000,
RECOMENDA
• À Senhora Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão autorizar, com a(s) ressalva(s) estipulada(s) a preparação do Programa/Projeto abaixo mencionado, nos seguintes termos:
1. Nome: Projeto Multissetorlal para o Desenvolvimento do Paraná
2, Mutuário: Estado do Paraná
3, Gaa-anddor: República Federativa do Brasil
4. Entidade Financladora: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD
350.000.000,00
S. Valor do Empréstimo; pelo equivalente a até US$
pelo equivalente a até US$533.668.883,00 - Estado do Paran4
Contrapartida:
.

Rs salva(s):
Mutuário, previamente á negociação da operação de crédito externo deverá demonstrar
d!spor de capacidade de pagamento, em consonância com os critérios estabelecidos pelo

Ministério da Fazenda, bem corno apresentar as contragarantias aceitáveis ao Tesouro
Nacional: e
b) A contrapartida à operação de crédito externo é de responsabilidade exclusiva do Mutuário,
e não poderá conter recursos oriundos do Orçamento Geral da União, excepcionados aqueles
decorrentes de transferências obrigatórias e de pMamação estratégica do Governo
Federal.
A
/

Carlos Augusto Vidotto
Secretário-Executivo
Do a.ordo. Em

de

Vter orreia da Silva
Presidente, substituto
de 2011

,Míriam Belchior
Ministra £46 Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão

J~,Gn rriJQs vinte e, quatro meses, oitzdos
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/2012/COR EM/S'I'N
Ein2

de 2012.

A Sra. Courdcnadoi'a-Geral da COPEM

Assunto: Operações de Crédito de listados c

Municípios Portaria n° 306. de 10 de setembro
de 2012. Análise da Capacidade (tc lll!a111c11t4'
pala fins de subsidia,' a concessão de aval ou
garantia da União à operações de crédito de
interesse do Estado do Paraná.

() Estado do Paraná (Estado) solicitou concessão de garantia da tJfli() pala contratar
1.
a operação de crédito externa com o Banco 131 RI). no valor de LJS$ 350.000 mil. destinada a
linanciai' o Programa 'O Novo Paraná'.
A Coordeiiaçáo-Geral de Operações de Crédito dc Estudos e Municípios (COPEM).
2.
por meio do Mcii. n.° 1346/201 2/COPEM/SUR!N/STN/M F-DF. de 06 de novembro de 2012.
solicitou a análise da capacidade de pagamento do Estado para a operação em referência. a fim de
subsidiar a maniRstação da Secretaria do Tesouro Nacional quanto ao picito estadual. Assim, foi
realizada a análise da capacidade de pagamento do Estado para todas as operações de crédito a
contratar que constam na sétima revisão do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal (Programa).
rCll'criLc ao triênio 2011-2013), inclusive da operação pleiteada. Não foram consideradas nessa
análise as operações de crédito a contratar constantes do pleito do Estado pala inclusão na oitava
revisão do Programa, que encontra-se sob análise do Ministério da Fazenda.
A análise da C'apacidide de Paganiento segue a metodologia estabelecida na Portaria
3.
do Ministério da Fazenda n0 306. de lO de setembro de 2012. com fondaniento nos conceitos e
procedimentos definidos na Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional n° 543. de 18 de setembro
de 2012. Segundo ali. 2° da Portaria a° 306/2012 a metodologia de análise está csii'uturada em doas
etapas:
P Etapa - classificação da situação fiscal associada ao risco de crédito. icndo CoIflo
paràllietl'os indicadores econômico-financeiros: e

r

Etapa - eiiquadrarncnto da openição pleiteada cm sua correspondente situação
fiscal, tendo como parâmetros o indicador de endividamento e o indicador de serviço
da (lívida.

4.
Para a primeira Etapa foram utilizados dados refrciites aos exercícios de 2009 a
2011 dos balanços consolidados publicados, conforme a abrangência delinida no ari. 10 da Lei
Complementar n° M. de 4 de maio de 2000. Como fonte subsidiária. l'oi'ain cotisititados dados do
Relatório Resuiiiido da Execuço Orçamentária - RREO. r'e1a ivo ao 6° bimestre do aiio. o Relatório
de Gestão Fiscal. relativo ao 3° qtiadrinicstrc do ano. bem como as itifbrniações constantes do
SISICIUa de Coleta de Dados Contábeis de Estados e Municípios - SIS'I'N.
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Á situação liscal de Estado Ibi obtida pela pontuação resultanle da média ponderada
dos 1 ndicadorcs 1 dividaniento. Serviço da 1)ivida na Receita Corrente Líquida. Resultado Prinãrio
Servindo a I)ívida. Despesa com Pessoal e Encargos Sociais na Receita Corrente Liquida.
Capacidade de Geração de Poupança Própria. Parttcipaço dos Investimentos na Despesa Total.
Participaçio das Comrihuiçtcs e Remunerações do RPPS nas i)espcsas Previdenck½rias e Receitas
Tributárias nas Despesas de Custeio. conforme Fóiwulas e ponderações expliciladas no art. 3 da
Portaria n 306/2012.
5,

E oportuno ressaltar que a pontuação citada no parágrafo anterior corresponde ao
6.
diagnóstico da situuço liscal (k) Estado tendo por base as informações obtidas dos balanços dos
1FLS CIIIiI11OS eXeICÍCIOS.

A pontuuço apurada ni primeira etapa foi de 2.93 que corresponde a uniu situação
7.
liscal boa e risco de crédito médio. A classificação da capacidade dc pagamento correspondente a
esta pontuação é

Dos indicadores cco!1ôm!co-Enanceros. destacanise os de Epidividamcnto l)csncsa
com Pessoal e Encargos Sociais nas Receitas Correntes Liquida Ajustadas e Capacidade de Geração
de Poupança Própria cujas médias obtidas, observados seus respectivos pesos no resultado final.
contribuíram S!fli íieaiivanicni.c para a pontuação alcançada.
A segunda etapa busca qualificar o impacto das operações pleiteadas iiu situação
9.
fiscal do Estado. via scnsihilizaço nos indicadores dc endividanento e dc serviço da divida na
situaçu liscal do Estado.
Com base na nietodologia deliiiida na Portaria n° 306/2012 e nos conceitos e
l 0.
procedinienlos estabelecidos tia Portaria n° 543/2012. Ibrani utilizados os dados do demonstrativo
do eroiiogrania de eoinpronissos da dívida consolidada viiiccnda e das demais condições
contratuais para realizar projeções das relações: (1) serviço da dívida pública consolidada e receita
corrente liquida: e (ii) saldo dvedor da dívida pública consolidada e receita corrente liquida.
Foram utilizadas médias aritméticas das projeções realizadas para esses dois
11 .
indicadores, para os prôxiiuos cinco exercícios financeiros, para fins dc determinar o
enquadramento das operaçõe de crédito piciteadas aos incisos II e III do ar!. 9(% da Portaria
W' 306/2012.
Considerando o atendimento do requisito referente à primeira etapa da aniI ise. cuja
12.
Classificação da situaçio Iisc 1 correspondeu a 13-" e o atendimento dos requisitas rcl'eieiitcs
segunda etapa da avaiiuço a capacidade dc pagamciiIo incisos II e 111 do ari. 8' da l'ortaria
306/2012. a operação de crédi o pleiteada é elegível,relativamente aos riscos do Tesouro Nacional.
pann a COnCCSSO dc garantia da Unido no que taiflc a amanse de capacidade de paganicilto.
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Cálculo dos indicadores Fiscais
ESTADO: PR

-

1

CLASSIFICAÇÃO DA SITUACÃO FISCAL - INICIAL

Situação Fiscal é boa - risco de crédito é médio
Pontuaçao

23

Discriminação

Peso

Média

1%I

4.C4

ri - s.lço da Dea nas Receptas Correntes 1.qu{das

9

0.08

Iii - Resultado Pnrnâçpo serndo à Dhrda

8

0.05

IV Despesa com Pessoal e Encargos Sociais nas Recerias
Correntes Liquida Ajusladas

7

39

-

V

ti

iiati,..o.,

anna

- Capacidade de Geração de Poupança Própria

1

4

1

MédiaPeso

7,56

-

27 79

5.32

VI - Pailicipação dos lrwsstimeotos na Despesa Total Ajustada

3

5.77

VII - Pancupaçt.o das Contribuições e Remunerações do RPPS nas
DespesaS Preidenciãrias

2

45.00

V111 - Receitas Tilbutanas nas Despesas do Custeio Ajustadas

1

0.03

21.26

12

17.31
00
0.03

44

129.00

1
Média da relação 08/RCL projetada

0.83

-

Impacto da Operação de Crédito na Média da relação DWRCL
projetada

1

-

-

Média da Rei ação SVDRCL projetada

-

0.03

586%

Impacto da Operação de Crédito na]
Média da Relação SvDRctprojetada
0.19%

J

Média da relação UB/RCL projetada com OP. De Cré dito

__________________________________________________
0.86

Média da Relação SVDRCL projetada comi
Op. De Crédito

G.05%

Indicadores para Contratação de novas Operações (Base RCL e Eridividanie rito de 2011)
Indicador para Endividamento

Indicador para Serviço da Divida

-

RCL

Monlanle da RCL
837 867.056.27

RC.I

Montante da RCL

1,04%

204 294 268,17

CLASSIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL - FINAL

ALÇADA

B-

COREM

Situação Fiscal é boa - risco de crédito é médio
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Dianc do exposto. sugere-se o cncarnuiliaiiiento desta Nola ã C'OPEM.
A consideriçio superior.
(L

L-tiISA--I-LELENZA FRLIlAS tM. NA CAVALkI`ANTECICFR() MEI)E IROS Nl1 O
Gerente - (lERES IV
Çle lthcflÇZIs e c:OUIIOIC
[x ncor(10 1. consicicraçio do Senhor (oordcnndor-( ;erai da C)l-?vi.
IrcRI)O IIOTELU()
Coordcnad or da COREM
I)e acordo Encamiiihe-sc a COPEI\4.
EI)ELCI() 131 OLIVEIRA

Coordenador-Geral da COR EM
Nota ri 0 962/201 2/GERFI/COPEM/SURIN/STN/MF
Em 28 de novembro de 2012
Assunto: Manifestação no Módulo RIDE

do IDE Estado do Paraná Operação de
crédito externo, com a garantia da União,
com o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, no valor de US$ 350000000,00
Recursos destinados ao financiam ento do
"Projeto
Multssetoriaf
para
Desenvolvimento do Paraná"
ROF TA628487

Processo MF n0 17944000812/2012-40
De modo a atender ao disposto pelas Resoluções n° 2515, de29-06.98 e n° 3844, de 2303.2010, regulamentadas pela Circular n° 3.491.
de 24.03.2010, todos do Banco Central do Brasil, que tratam dos
procedimentos para registro no módulo Registro de ©perações
Financeiras - ROF, do Registro Declaratário Eletrônico - RIDE, sugerimos
a inserção no Sistema de Informações Banco Central - SISBACEN a
se g u rite m a n ifesta çã o: --renda em vista o atendimento peio Estado da
Paraná dos limites e condições estabelecidos pela RSF N° 43/2001, objeto
manifestação favorável desta Secretaria por meio do Parecer ri0
1675/2012/COPEM/STN, de 1611..12, nas termos do artigo 98 de Decreta
na 93.872, de 23.12.86, a Secretaria do Tesoura Nacional nada tem a opor
que o referido ente seja autorizado a oredonciar a operação de crédito
externo com o Banco 1 ntornacioria 1 para Reconstrução e Desenvolvimento
- BIRO, ria valor de até US$ 350.000000,00, cujas recursos destinam-se
a o Projeto 1111 ultissetoria 1 para Desenvolvimento de Paraná, objeto da
Recomendaçac, ri0 1.269. de 13/10/2011, da Comissão de Financiamentos
Externas - CQFIEX. Importa ressaltar, todavia, que a decisão deste
IVI1 n isté rio somente será formalizada quando do encaminhamento do
pleito ao Senado Federal".
de

A consideração superior.

-

BRUNA ADAIR N1IRAN0A

Analista de Finanças e Controle

Gqlente/da CPEM/STN
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REGISTRO PARA ANALISE DO DEEC.
SLSBACEN EMFTN/BRUNA

5 1 S C O N E

x

28/11/12 16:42

TMNSACAO PCEX770 REGISTRO DE EVENTO DE AUTÜRIZACAO DE OPER, FINANC MCEX67IA
PCEX67IA DADOS DE EVENTOS
NUMERO DA OPERACAQ.: TA628487
TIPO DO EVENTO

9003 - MANIFESTACAO DA STN

EDT.TA DO EVENTO .....: 28 / 11 / 2012
DESCRICAO/JUST 1 FICATI VA:
TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO PELO ESTADO DO PARAN/ DOS LIMITES E CONDI
ÇOES ESTABELECIDOS PELA RSF No 43/2001, METO DE MANIFESTAÇÃO EAVOR'kV
EL DESTA SECRETARIA POR MEIO DO PARECER No 1675/2012/COPEM/STN, DE 16.
,1L2012, NOS TERMOS DO ARTIGO 98 DO DECRETO N' 93.872, DE 23.12.86, A
STN NADA TEM A OPOR QUE O REFERIDO ENTE SEJA AUTORIZADO A CREDENCIAR A
URPÇAU DE ÇMIL?1W EXTEM ÇQ4 O !3N(Q INTERNACIONAL PARA RCONSTRUÇÂ

O E DESENVOLVIMENTO—BIRD NO VALOR DE ATÉ 05$ 350.000.000,00, CUJOS R
ECURSOS DESTINAM—SE AO PROJETO MULTISSETOR1AL PARA DESENVOLVIMENTO DO
PARANA DA RECOMENDAÇÃO COFIEX N° 1.269, DE 13/10/2011, TODAVIA, A DECI
SAO 50 SERÁ FORMALIZADA QUANDO DO ENCAMINHAMENTO DO PLEITO AO EF.

-

RESPONSAVEL PELO EVENTO : BRUNA MIRANDA
ENTERSEGUE

PFIJ13.508

PF3/15RETORNAR
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TRANSACAO PDIP440
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CADASTRO DA DIVIDA PUBLICA
CONSULTAS QERACIONAIS

29/11/2Z09E

--- ----- Tomadores Inadinp1entes (sem detalhamento) ------------Tomador Situação Tomador Situação Tomador Situação Tomador Situação

- 13950733
- 76437383
- 77575272
- 80235070
77162337
75182808

- 7R7172
- 11552951
- 11316322

A
A

- 40287047
14869229

A
A
A
A

- 08729608
- 02757784
- 10385092
- 07810423

A

- fl2Rfl922

A
A
A
A
A
A
A

- 10632896
- 13196364
- 08646040
- 14788457

A
A
A
A

76416890

A
A

- 76071869
- 7R2007

- 7417
- 78713153
- 77998904
- 76416965
- 09088839

77799542
A
- 08964930
A
- 78231990 A
A
- 09436682
- 78393592 A
11608519
13290972
A
- 76416940 A
- 08597121
A
00188617
»11242618
- 76416916 A
- 05952561
A
00459025
- 12334126
- 04321321
- 76416916 A - 00436027
A
- 14225701
- 76416882 A - 40245920
A
- 08430961
Marque com 'X' o tomador para apresentar comprovação
imfl7—C't','Tit
LLJL

UL1V

F9TRANSACAO

A
A
A
A
A
A
A

A

77967768
- 77821841
- 79026340
- 77046951
- 77071579
- 76416957

Ln1—crc

A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A

í

E12=ENCERRA
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SISBACEN EMFTN/PATRICIAC

CADASTRO DA DIVIDA PUBLICA

TRANSACAO PDIP440

CONSULTAS OPERACIONAIS

---- ---Tomadores Inadimplentes (sem detalhamento)
Tomador Sítuaçâo Toniador Situação

76416866

A

76416932

A

- 13937166

A

00436031

A

76416908

A

- 00450034

A

14864167

A

- 00436026

A

68621671

A

00439192

A

05478133

A

77996312

A

iiii.jj.

uuiç.j .UiIIUUJ.

Marque com 'X' o tomador para apresentar comprovação

ENTRA=SEGUE
F9=TRANSACAO

F1=SOS

F3=RETORNA
==ENCERRA
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Resultado Fiscal do
Governo Central
Em setembro de 2012, o resultado primário do Governo Central íoi
superavitário em R$ 1,3 bilhão, lontra R$ 1,6 bilháo em agosto de 2012. O Tesouro
Nacional contribuiu para o desempenho do mês com superávit de 11$ 12,5 bilhões,
enquanto que a Previdencia Social (RGPS) e o Banco Central apresentaram dé#cits
de R$ 11,1 bilhões e R$ 141,7 milhões, respectivamente.

O

resultado primaria

do Governo Central, em
setembro de 2012, foi
superavi(drio em
i ItiAMNÉlUiii.IV' , [,IViVJ' í 5111511 let,,
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superávit de RS 1,6
bilhao, em agosto de
2012,
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As receitas do Governo Central apresentaram decréscimo de R$ 399,1
milhões (05%), passando de R$ 81,8 bilhões em agosto de 2012, para R5 81,4
bilhões em setembro de 2012. Fsse comportamento decorreu, principalmente,
dos aumentos de 8$ 1,3 bilháo (4,9%) na arrecadaçao de impostos, e cio 8$ /12,8
milhões (2,9%) nas receitas de contribuições; e diminuições de R$ 1,7 bilhão (14,8%)
em demais receitas e de 8$ 973,9 milhões (4,1%) nas receitas da Previdência Social.
Fm relaçáo às despesas, verificou-se aumento de R$ 3,2 bilhões (4,9%) em
relação a agosto, sobretudo em virtude do acrescimo de 8$ 5,3 bilhões (192%) nas
despesas da Previdência Social e decréscimo de R$ 1,9 bilhão (8,0%) nas despesas
de Custeio e Capital.
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ConspJrativarTlente ao acumulado ate sc'tertsbru de 2011 houve redução de
R$ 20,5 bilhões no superavit apurado. Esse comportamento reflete o decréscimo de
R$ 16,2 bilhões no superavit do Tesouro Nacional, o aumento de R$ 4,3 bilhões no
No

(CtItÏiL$/adO

do ario,

o superclv!t primario

déficit da Previdência Social e, a tedução de R$ 13,0 milhões no déficit do Banco
Central.

do Governo Central
fui de R5 54,8 bilhoes.

bilhoes (6,90 0) relativamente ao acumulado até setembro de 2011, Esse aumento

RS 75,3 l>ioei,

e explicado, principalmente, pelo incremento nas receitas da Previdência Social

ontra

apurado no mesmo
periodo de 201 1,

As receitas do Governo Central apresentaram crescimento de R$ 49,6

(R$ 22.2 bilhões), pelo crescimento na arrecadação de impostos (sobretudo em
(unção do crescimento do R$ 6.7 bilhões em IRRF e de R$ 3,9 bilhões uni IRPJ), de,
contribuições (acrescimo de R$ 10,4 bilhoes na Cofins e de R$ 3,0 bilhoes no P15!
Pasep), das receitas clitetamente arrecadas (cnescitneniw de flS 5,2 billioes) e da
cota parte de compensações financeiras (crescimento de R$ 4,2 bilhões). Por outro
lado, houve redução de RS 4,3 bilhões na arrecadação da CIDE e de RS 1,8 bilhão
na CSLL.
As transferências a Estados e Municipios apresentaram aumento de R$ 8,1
bilhoes (6,6 1!,ó) tio pci iodo dejanelro a setembro de 201 2 uni virtude, principalmente,
do aumento observado nas trarisferéncias constitucionais (R$ 3,9 bilhões) e rio
repasse de ruyaltic's de exploração de petróleo e gás natural (R$ 3,4 bilhões).
1elativamente ao mesmo pc'nodo do ano anterior, as despesas cio Governo
Central cresceram R$ 62,1 bilhões (118%) destacando se os incrementos de
R$ 31,2 bilhões (16,8%) nas despesas de Custeio e Capital e de R$ 26,5 bilhoes
(12,9%) tias despesas da Previdência Social.
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Receitas do
Tesouro Naciona
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Receitas do Tesouro Nacional
Resultado Mensal em Relação ao Ms Anterior
A receita bruta do Tesouro Nacional apresentou crescimento de R$ 233,5
milhões (0,40/6). passando de R$ 61,7 bilhões, em agosto. para H$ 62,0 bilhões,
em setembro de 2012. Este comportamento é explicado, principalmente, pelos
aumentos de R$ 1,3 bilhão (4,91%) em impostos e de [1$ 712,8 milhões (29%) em
contribuições, bem como pela redução de R$ 1,7 bilhão (14,8%) em demais receitas,
Em setembro, as receitas de
impostus federais totdlizaram R$ 26,9
bilhões e as de contribuições R$ 25,1
bilhões, apresentando em seu conjunto
um crescimento de R$ 2,0 bilhões (3,9%)
em relação aos valores apurados em
agosto. Essa evolução reflete, sobretudo:
i) aumento de kS 1,2 bilhão
(21,2%) e de R$ 615,2 milhões (18,9%)

Omati

IM
__

ria arrecadação de IRPJ e CSI 1
respectivamente, devido, principalmente, a pagamentos extraordinários, realizados
em setembro, por pessoas jurídicas do setor financeiro e sujeitas ao regime de
apuração do IRPJ com base na estimativa mensal; e
ii) (lccrés(inlo de R$ 41,1 rnilhõi, (15,2°u) nçl arrecadação do Imposto de
Importação.
As demais receitas do Tesouro Nacional registraram redução de [1$ LI

No acumulado de
2012, a receita (nuto
do Tesouro Nacional
apresentou crescimento
de 5,6% em relação ao
ano anterior, refletindo
o comportamento dos
principais indicadores
económicos que afetam a
arrc'uiclacao tributdria.

bilhão (14,80M, tendo sido influenciadas, especialmente, pelas seguintes variações:
i) decréscimo de R$ 2,7 bilhões (38,7%) na arrecadação de dividendos; e
ii) aumento de R$ 750,7 milhões (26,7%) nas receitas diretamente
arrecadadas.

Receitas do Tesouro Nacional
Resultado Acumulado no Ano em Relação ao Ano Anterior
Na comparação com os primeiros nove meses de 2011, a receita bruta do
Tesouro Nacional apresentou crescimento de R$ 31,4 bilhões (5,6%), passando
de R$ 562,2 bilhões para R$ 593,7 bilhões. Esse comportamento deveu se, em
grande medida, ao desempenho dos principais indicadores macroeconómicos que
influenciam a arrecadação de tributos como a produção industrial, o volume geral
de vendas e a massa salarial.
O crescimento na arrecadação de impostos e contribuições decorreu,
principalmente, dos seguintes fatores:
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de 0$ 3,9

bilhões (49%) no IRPJ e decréscimo de
0$ 1,8 bilhão (390 0) na CSLL. A diminuição
da CSLL é explicada, principalmente, pelo
payaniento em julho de 2011 de débitos
em atraso no valor de 0$ 5,8 bilhoes, sem

(orIrIbiç6

correspondência em 2012;
ii) incremento de R$ 10,4 bilhões
(8,9%) na Cofins e de 0$ 3,0 bilhões

1ii SotilOIl
• J'i eL1OU

Denuís

(9,6%) nu PlS/Psep, devido, sobruiudo,
ao crescimento de 8,00 do volume de vendas de dezembro de 2011 a agosto de
2012 em relação a dezembro de 2010a agosto de 2011 (PMC-IBGE), bem como ao
çicréscirno de 0$ 1,8 bilhão na arrecadação de PIS/Cuírus importação em relação a
2011;
ii) rescirnr'nto de 0$ 6,/ bilhôe, (1,1%) no IRRF, devido, especialmente à
elevaçao de 0$ 4,4 bilhões (81%) do $RRF Rendimentos cio Trabalho, decorrente
da variação de 13,4% da massa salarial e da correção da tabela progressiva em 4,5%
a partir de janeiro de 2012;e
iv) aumento de 053,6 bilhões ((88%) no imposto de importação - te I PI
Vinculado ã Importação, decorrente principalmente da conjugação das elevações
de 0,8% no valor em dólar (volume) das importaçoes, de 64% na alíquota média
efetiva do P1 Vinculado, de 11610 na taxa média de cãmbio e da redução de 0,6%
na aliquota média efetiva do Imposto de Importação.
Oconjuntodas demais receitas doTesouro Nacional apresentou crescimento
de R$ 40 bilhoes (4,5%), em relaçao aos primeiros nove meses de 2011 decorrente
dos seguintes fatores:
) aumento de 0$ 4,2 bilhôes (19,4%) em cota parte de compensações
financeiras e crescimento de 0$ 5,2 bilhões (20,8116) na arrecadação das receitas
diretamente arrecadadas pelos órgãos, fundos e fundações;
ii) decréscimo de OS 7,3 bilhões em outras receitas, devido ao recolhimento,
em junho de 2011, no valor de 0$ 6,7 bilhões, em decorréncia da consolidação/
antecipação de parcelas de débitos do parcelamento especial previsto na Lei
ri,, 11941/2009 contra OS 1,2 bilhão no mesmo mês de 2012; e
lii) comparativamente a 2011, a arrecadação de dividendos cresceu OS 2.4
bilhões (13,9%) em 2017.

No acumulado do ano,
houve aumento de R$ 4,2
bilhões na arrecado ção
(1(1 tcrUi J)(Ilte de
compensações financeiras
em relação ao ano
anterior,
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Transferências do
Tesouro Nacional
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As transferencias a
Estados e Municípios
opresentararn
decréscimo de fi; 3,3
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bilhões (23,01116) em
setembro de 2012, (rente
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decouència de fatores
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Transferências do Tesouro Nacional

5(liOflOiS.

FesuItddo Mensal em Relação ao Més Anterior
Em setembrode 201 2, c1strnsíerénciasa Estados e Municípios apresentdram
diminuição de R$ 3,3 bilhões 230%), totalizando R$ 10,9 bilhões, contra R$ 14,2
bilhoes no mês anterior. Esse comportamento resulta de:
i) decrescimo de RS 2,2 bi Ihôs nas
transferèncias de royalties de petróleo,
instituidas pela Lei rv 9.478/1997, em
9,0

decorrência da sazonIidade do repasse
de recursos provenientes de participaçao
especial pela exploração de petróleo e
gás natural em aqosLo, sem contrapartida

Primeiro
Doeiidio

kgw12

U
•

em setembro;
9gimdo
DMdlo
li)

redução de R$ 1,0 bilhão

(11,1%) frente a agosto nas transferências
constitucionais, reflexo da arrecadaçao dos tributos compartilhados (IR e 0); e
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Transferências do Tesouro Nacional
Resultado Acumulado no Ano em Relação ao Ano Anterior
No comparativo do acumulado de 2012 contra o mesmo período de 2011
as transferéncías a Estados e Municípios apresentaram, em seu conjunto, aumento
de R$ 8,1 bilhões (66%), elevando-se de ÍS 122,1 bilhões em 2011 para OS 130,8
bilhões em 2012. As principais variações no período foram:
Nos primeiros nove
meses de 2012,
as transferências
apresentaram aLimento
de 6,6, passando de
R$ 122] bilhões em

i) aumento de 0$ 3,9 bilhões (421 ) rias irarisferiidas on5tituc1onals (IR,
I PI e outras), reflexo da maior arrecadação das receitas compartilhadas (IR e IPl); e
ii) incremento de 0$ 3,4 bilhões )748%) nas transferêndas de royalties
de peiróleo advindos do aulilento dos repasses de recursos provenientes de
participação especial pela exploração de petróleo e gás natural.

2OU para R$ 130,8

bilhoes este ano.
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Despesas do Tesouro Nacional
Resultado Mensal em Relação ao Mês Anteror

Em setembro, as despesas do Tesouro Nacional totIizirm H$ 36, 1 bilhões,
represeriiarida um decréscimo de R$ 2,0 bilhões (53%) em relação a agosto de
2012. Essd dirninuiçio decorreu prindpalmenic da decrscirT10 de R$ 1,9 biltido nas
despes5 de Custeio e Capital.
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As despesas de Cus leio e Capital diminuiram RS 1,9 bi)hc (8,0%) em rei ayo
ao mês anterior, Este comportamento deve-se, sobretudo, aos seguintes fatores:

As deSpP5QS d Pessoal
eEncatgos Sociais
apresenta,am Wfl
decréscimo
em relação

5,

a:teriõL.

i) diminuição de RS 1.1
bilhão (25,3%) nas despesas do

_________________

FAT. O paqamento do abona
salarial observa o calendário
referente ao exercicio 2012/201
(agao/201 2

a

julho/2013),

regulamentado pela Resolução
Codefat o 695/2012; e

uti
hIOrlIi

ii) decréscimo de RS 1,1
bilbao (63%) em Outras Despesas
de Custeio e Capital, decorrente

:kJiii

11

principalmente do decréscimo
de R$ 1,2 bilhão (87°.i1) nas

1:

despesas discricionárias,

.1
i

As despesas de Pessoal

1
di

e Encargos Sociais totalizaram

ri

!YdLlIii!

Ji

,

Li

1

1.i

R$ 11,0 bilhões no mês frente
-

Lii LlL

a R 14,1 bilhões em agosto de

I.

7017, uma diniinuiço de 0,5%.
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Despesas do Tesouro Nacional
Resultado Acumulado rio Ano em Relação ao Ano Anterior
As despesas do Tesouro Nacional apresentaram aumento de R$ 35,5 bilhoes
(1 1,2%) em relação aos primeiros nove meses de 2011, destacando-se as variações
de riS 3)2 bilhões (16,81M) nas Despesas de Custeio e Capital e de riS 4,3 bilhões
(3,31110)

nos gastos corn Pessoal e Encargos Sociais. Cumpre destacar que, em

percentual do P16, houve decréscimo de 0,13 p.p. do P16 nas despesas de pessoal.
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No acumulado do
ario os gastos com
investimentos do
P/C apresen torciin
incremento de AS 6,3
bilhões (35, 1°o) em
meio çcio ao mesmo
penodo d' 2011.

de

R$ 31,2 bilhões observados
nos gastos com Custeio e
,

(aptidl, cuando comparados
ao mesmo período de 2011,
pode ser explicado por:
crescimento

i)

1

111.5

de

riS 23,2 bilhões (175%) nas
Outras Despesas de Custeio
e

( apital.

mais
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As

variações

significativas
signihcativa.s

aurrtento
aumento

de

'.ftlL
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bilhões (111,71 %) nas despesas

I

discricionárias; b) crescimento
de P5 6,3 bilhões (35,1%) nas
r

1

1

despesas do PAC e c) reduçao
de R$

2,2

bilhões (54,9%)

nos desembolsos relativos a
créditos extraordinários.
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despesas

discricionárias,
variações
rios

foram

gastas do

observadas
Ministério da

Saúde, com aumento de R$ 62
bilhões (14,91!,h); cio Ministerio
Ii

da Educação, coro incremento

,•
i.

de R$ 4,1 bilhões (26,1%); e do
Ministério do Desenvolvimento

Nos nove primeiros
meses de 2012, os
despesas (Oni pessoal
e Cocalgos sociais
reduziram 0,13 PP
do Pi13 em relação O
igual penado de 201 1,
atingindo 4.51 em
2Ol2 ante 4, 18% em
2011.

Social, com aumento de R$ 3,1

'

1

bilhões (212%);
ii)

aumento de R$ 36

bilhoes 0 38%) nas despesas do
VAI, justificadas principalmente
pelo

reajuste

de

r

,
1

14,13% no

valor do beneficio do Seguro
-

Desemprego (Resolução Codefat
«'

n°68S/201 1);
Ú0 incremento de R$ 34
bilhões (184%) nos gastos com
beneÍicios assistenciais (LOAS/
RMV), em

relação ao mesnio

peniado de 201 1. Essa variação é
explicada pela aumento de 51%
ria

quantidade

de

1

benefícios

emitidos e pelos reajustes de

1 r'i'ri.....................................
.1

5,9% e de

14,1% da

•'l!_!! Ii1!

I!. !!!i i!i'._I.!

''1 ..i,'..'1

I!!I!!! 1' 'II'! .1!

salário

mínimo nas anos de 2011 e 2012,
respectivamente; e
iv) aumento de R$ 934,2 milhões (124%) nos dispêndios com Subsídios e
Subvenções Económicas, alcançando R$ 8,4 bilhões rio acumulado até setembro
de 2012, (ontra fl$ 7,5 bilhões no mesmo per udo de 201 1 Fsie rcsulticJo decorreu
da execução dos seguintes Programas: a) Custeio Agropecuário (crescimento de
13$ 802,5 milhões); b) Programa Aquisição da Governo Federal - AGF (crescimento de
RS 621,9 niilhoes);

e

Programa de Sustentação cio Investimento - P51 (crescimento

de R$ 322,7 milhões).
Os dispéndins com a tolha salarial registraram decréscimo de 0,13 p.p do
P113, passando de 431% em 2011 para 418% do P113 em 2012. Fm termos nominais,
houve crescimento de 135 4,3 bilhões (3,3%), passando de 13$ 131,6 bilhões em
2011, para 13$ 135,9 bilhoes em 2012. Cumpre destacar que houve redução no
1)aqdnlcnto de precatórios e sentenças judiciais de pessoal de 13$ 1,1 bilhão cru
relação ao mesmo período do ano anterior.
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O montante de restos a pagar (RP)
pagos até seLembro de 201 2, segundo
a ótica do Decreto de Programação
Orçamentaria e Financeira, relativos a
custeio e investimento, exceto Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC),
correspondeu a R$ 21,3 bilhões- Do total
dos RP pagos, a execuçao concentrou se,
principalmente, nos Ministérios da
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Grálko 10. Execução de Restosa Pagar

-

P apagar

Educação (R$ 52 bilhões), da Saúde(R$ 4,9 bilhões), da Defesa (R$ 2,9 bilhões) e da Cirda e Tecnologia (R$ 1,4 bilhão).
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Previdência
Social
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abano equivalente à
gratificação natalino.

Previdência Social
Resultado Mensal em Relação ciO Mês Anterior
Cm setembro de 2012, o Regime Geral da Previdência Soõal (RGPS)
registrou deficit de R$ 11,1 bilhões, contra um deficit de RS 4,9 bilhões em agosto.
Os principais fatores que contribuíram para este resultado foram:
i) acrescimo de lIS 5,3 bilhões (192%) nas despesas com beneficios frente a
agosto de 2012 devido, principalmente, ao pdgamento antecipado de parcela do
abono equivalente à gratificaçào natalina a parte dos segurados e dependentes da
Previdência; e
ii) diminuição de R$ 923,9 milhões (4,1%) na arrccadaçio liquida frente
aos inqressos liquidos de agosto de 7012, devido ao inicio dos efeitos, a partir de
setembro das desonerações instituidas por meio da Medida Provisória ri' 563/2012,
com reflexos sobre a arrecadaçào tributária.

Previdência Social
Resultado Acumulado no Ano em Relação ao Ano Anterior
Em relaçdo ao acumulado do ano anterior, o deíkit previdenciirio passou
de 1,14% para 1,2011/o do P113. Em termos nominais, o aumento registrado no déficit
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íai de R 4,3 bilhões ()24%). A arrecadaçao liquida apresentou aumento de R$ 22,2
bilhões (13,0%). Isso se deve ao crescimento da massa salarial de 13,36% calculada
para o período entre dezembro de 201 1 a agosto de 2012, comparativamente ao
mesmo período do ano anterior, que repercute nas coniribuições sobre a folha de
pagamento.
As despesas

com

henc'ficios -

apresentaram aumento de R$ 26,5
bilhões (129%) comparativamente
ao mesmo período de 2011 devido,

UQuhd PÇ

41

Mar Médio RGPÇ

r)ric ipalmente, aos seguintes falares:
No (I(lJrflUkICfr) CIO flflO,

i) aumento de R$ 76,1 7 (9,4%) no

o déficit do previdén cio
correspondeu o 1,2%
P1 6.

valor médio dos benefícios pagos pela
Previdência, como consequência do
i

i)11

ia,.

.IJ12

reajuste do salário mínimo e do aumento
dos benefícios com valores acima do piso; e
ii) eleva çao de //1.6 mil (U%) na quantidade media mensal de beneficias
pagos.
No estoque de benefícios de 2012, comparado ao de 2011, destacam-se
os aumento de 561,1 mil aposentadorias (3,5%), de 169,6 mil pensões por morte
(2,5%) e de 25,4 mil benefícios de auxilio-doença
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1

Divida Liquida do
Tesouro Nacional
A Divida Liquida do TeSOUrO Nacional DLTN alcançou o montante de
R$ 969,2 bilhões em setembro de 2012, Comparativamente ao mês anterior, houve
aumento de RS 4,8 bilhões, consequenria do aumento de R$ 40 bilhões no estoque
da divida interna liquida e de R$ 782,1 milhões na divida externa liquida.
Em setembro de 2012,
a Divida Liquida do
Teoaro Nacional
atingiu 22,3%) do P18,
mantendo O fllCSUIO
patci:nar quando
com parado a agosto
de 2072.

Em relação a setembro de 2011, a LLTN aumentou R$ 40,3 bilhôes. Essa
diferença é resultado do acréscimo de R$ 36,0 bilhões no estoque da divida interna
liquida e de R$ 4,3 bilhões rio estoque da divida externa liquida.
Em % do P18, a DLTN diminuiu
0,5 p.p. no mesmo penado, passando de
228% em setembro de 2011 para 223%
em setembro de 2012.

•---•.

•.I)lvIIquhLl lrIM
Nvidalotemótiquilda
- Divida Eli terna Liquida
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Dívida Interna
Líquida
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No môs de setembro, a Divida Interna Liquida do Tesouro Nacional totalizou
IS 880,6 bilhoes, apresentando, em relaçao ao mes anterior, um aumento de
R$ 4,0 bilhões, resultado do aumento de R$ 50,2 bilhões no estoque da dívida
interna bruta e de R$ 46,2 bilhões nos haveres internos. Como percentual do PIB, a
Dívida Interna Liquida do Tesouro Nacional representou o equivalente a 20,3% em
setembro de 2012.
Relativamenteao ano anterior, houve acréscimo de F$ 36,0 bilhões, passando
de R$ 844,5 bilhões, cio setembro de 2011, para fl$ 880,6 bilhões em setembro de
2012. Esse comportamento decorreu do acréscimo de R$ 234,5 bilhões no estoque
da divida interna bruta e de R$ 198,5 bilhões no estoque dos haveres internos. Em
relaçao ao PIB, houve deuéscimo de 0,4 p.p., passando de 20,7% para 20,3%.
A Divida Mobiliaria (Divida Pública Mobiliaria Federal interna

-

DPMFi),

descontadas as aplicações do FAT e de outro5 fundos públicos em títulos federais,
aumentou R$ 50,6 bilhões em relação ao mõs anterior. Essa variação pode ser
explkada pela emissão liquida de R$ 23,6 bilhões e pela apropriação de juros rio
valor de R$ 21,5 bilhões.
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Na carteira de titulos em poder do publico, o aumento de R$ 37,1 bilhoes
esta asso(iridu ri emissão líquida de R$ 23,6 bilhões e à clpropririçdo di-'

jLiI{)s

no

valor de 13,6 bilhões. Na carteira de titulas do Banco Central, houve aumento de
R$ 8,0 bilhões que pode ser explicado pela apropriação de juros no mesmo vdlor.
Não houve resgate ou emissão no perioclo,

Os haveres internos do Tesouro Nacional cresceram 13$ 46,2 bilhões em
relação rio roes anterior, refletindo:) maior volume das disponibilidades internas; ri)
decréscimo de R$ 37,2 bilhões nos haveres da administração indireta; e iii) aumento
de 13$ 213 bilhões nos haveres administrados pela STN e de 13$ 5,3 bilhões nos
haveres junto rios governos regionais.

A E'VO!LIÇQÚ da Divida
Mobilici ria Interno
do Tesouro Nacional
no mes é explicada
pelo resgate liquido
de R5 23,6 bilhoes e
apropriação d'juras
de R5 21,5 bilhoes.
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Nos haveres da administração indireta, houve decréscimo de R$ 21

12

bilhões

no ldo do FAT ode R$ 1(3,1 bí I hoes rios Ido dos dcmis fundo,, Os saldos dos
Fundos Constitucionais Regionais aumentaram RS 60?,2 milhões no mes.
Nos saldos dos haveres administrados pela STN, a maior variaçao foi
verificada no saldo dos haveres de legislação especifica com aumento de R$ 20,9
bilhões. Esse aumento é decorrente das operações de concessão de crédito ao
Banco do Brasil (Contrato nu 753/12) no valor de R$ 8» bílhocs e à Caixa (Contratos
nt's 752/12 e /54/12) nos valores de RS 6,8 bilhões (PMCMV Programa Minha Casa
Minha Vida) e R$ 6,2 bilhões respectiva mente, conforme autorizado pela Medida
Provisória no 581, de 20 de Setembro de 701 2.
Quanto aos haveres junto os governos regionais, houve aumento de R$ 4,4
bilhões nas dividas renegociadas ao amparo da Lei n 9.496/7. d€ R$ 1,2 bilhão nas
dividas renegociadas ao amparo da MP n° 2.185/01 e redução de R$ 380,0 milhões
nas dividas refinanciadas ao amparo da Lei n 8.727/93,
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Dívida Externa
Líquida

VVl4'
LI

II

L4:)I

1(1

IJ 1

i4 441 4

Em setembro de 2012, a
Divido Externo Liquida
toWfizou H$ 88,6

1'

II

bilhoes, equivalentes a
2,0° cio P18.

iiiE

Lii

L17,

1
11141

.411111 E

I4'

R1l14 1

1
114

1

;

Em setembro a Dívida Externa Líquida cio Tesouro Nacional totalizou
R$ 8,6 bilhoes, contra R$ 81,8 bilhoes em agosto. Houve aumento de R$ /82,1
milhões em relçao io ririer, anterior. A apropriação da juros tota1170111 RS 645,1
milhões no periodo e o resqate liquido R$ 53,9 milhões. A variação cambial no foi
significativa.

eyasiaçao'
Diicdmlnâç*,

fA90112 EMI1Uões IIe.Ie' Juras'

•
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Eo 1
seu12
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dO dílO
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anterior, o acréscimo foi de RS 4,3 bilhões,

passando de R$ 84,3 bilhões, cm setembro de 2011, para R$ 88,6 bilhões, em
setembro de 2012. Do estoque total cia divida externa, a divida mobiliária
corresponde a 86,1% (R$ 766 bilhões) e a divida contratual representa 13,9%
(RS 123 bilhões).
Fm proporçan do PIB, a Divida Externa Liquida do Tesouro Nacional
manteve-se estável em comparação ao més anterior. Comparativamente ao ano
anterior, houve decréscimo de 0,1

passando de 2,1% em setembro de 2011

para 2,0% em setembro de 2012.

Brasil emite novo titulo de
10 anos no mercado externo
No mês de setembro, o Tesouro Nacional emitiu um novo
titulo de referência (bend,mark) de 10 anos, o bônus Global
2023, no valor de US$ 1,35 bilhão, A emissão foi realizada
ao preço de 99,455% do valor de face do titulo, resultando
em yield(taxa de retorno para o investidor) de 2,686% a.a.,
a menor taxa da hbtória para um papel da dívida pública
externa brasileira,
O lançamento de um novo título de 10 anos no
mercado externo está em linha com os objetivos do
Tesouro Nacional, em particular, aquele que busca o
aperfeiçoamento do perfil do passivo externo, com vistas a
consolidar a curva de juros externa em dólares por meio da
manutenção de pontos de referência.
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Anexos
a) Lista de Abreviaturas
b) Tabelas do Resultado Fiscal (Informação dos 12 meses anteriores):
tabela Ai - Resultado Primário do Governo Central
Tabela A2 - Receitas Priinciias do Governo Central
Tabela A3 - Despesas primárias do Governo Central
Tabela A4 - Execução Fitian(cira do Tesouro Nacional
Tabela A5 - Relacionamento Tesouro/Banco Central
c) Tabelas da Dwida (lníorinaçio dos 12 riieses anteriores):
Tabela A6 - Dívida Liquida do Tesouro Nacional
Tabela AJ - Divida do Tesouro Nacional
Tabela A8 - Haveres do Tesouro Nacional
cl) Outras Informações:

Tabela A9 - Investimento do Governo Federal por Orgão
e) Boletim deTransferências para Estados e Muiiicipios- Boletim ÍPE/FPM/IPI Exportaçan
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Lista de Abreviaturas
Abreviaturas mais comuns do Resultado Fiscal
- ( adaaro Gurl de

r-cJ.1(ks t- 1)tti1ipreyados

CIDE - Coiitribuiçcio de lriterverrço 110 Doriiuuo Económico
Cuínris

Corro i buiço para o fii mar icramniemi (o da Stmjur idade Social

(F'Ç1F - (nnitrihLliçiu Provimiria ,,olire M)ViIm1(FlIr1ÇaO 1111d[!(LuId
(P55 - Cori1ribuiçmo para o Plaoo de Seguridade Sodal do Servidor Publico
(SL L

(011Cri lU içau Social sobre L nmuo Liquido

hugea - Empresa Gestora de Ativos
FAI - Fiur do de Mi paro I0 Trabjflradu
[Ci [5

1 tinido de Garaimi i1m por Teiiiio de SL'rVICA

Hsrel - Fundo de Fisca47aco das lelecomirnKaçães
[MD - l-urmdo Nadorial de Deseuvolinienito
FPE - Fiiuidr.m 1 Parti ipaçrmu de Nados
ÍPM - Fundo de Parlkipaçào de Mumiicip ias
fundel - Fundo de Mimnuteriçao e Desenivovrmento cia Educação Básica e de Valorização dos
Pruflssmuci ,us da [do açao
KMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Senviços
IGP-[}l - lrmdue Geral de Preços (Drsponibilmdadr lnterna)
II - Iiiipr.islo de Imnnportaçao
INSS - Instituto Nacional de ScqLmnidrde Social
IDE - lmn posto sobre Operaçoes de Credito, Cc101hlO e Seguros
IPI - Iiïmpoto sobre Prodmnlus ImldusLniali/ados
IRPE - Imposto de Renda de Pessoa Física
IRPJ - Imposto de Reiida de Pessoa Juridka
- Imposto de Renda Retido na Fonte
COAS - Lei Oqnita de Assmstèrmcia Social
PA( - Progrania de Aceleração do Crescimento
- Parcelamrnio Espedil

Pasep - Programa de Eorrnaçau do Patrirnóuiio do Sem vkloi Publico
PESA - Programa Especial de Saneanienilo de Ativos
P(-)FN - Proc urmdurii Geral da I-a,eirdi Na iouiil
P18 - Produto 1 mntei no Bruto
P15 - Programa de Integração Social
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POO( - Procjuama das Op aÕes Oficiais do(n dito
P roex - P mq rama de 1 ncentivo às Ex p ortaç à es
Pronat - Proyrama Naaonal de Fortilecimento da Agricultura Fauiliar
PS - Proqrama cio S

ubsídioa Habitação

P51 Pmgrama de Sustentaçao do Investimento
Refis - Programa de Recuperaço Fiscal

R F R - Receita Federal do Brasil
RG PS -- Recime Geral da P rv kk ncia Social
R r.iv - Renda Mensal Vitalícia
Abreviaturas mais comuns da Divida
BN D ES - B amo Nacional de Deseiwolv irro Econán*o e cxiiJ
(FT - (ertiticado Financeiro do Tesouro (sries)
CVS -- título representativo da divida do FCVS
DPFe - Dívida Pública Federal Externa
Í)PMFi - [)i/ida PLiblicaMobilidria Federal Interna
- Fundo de(omFJensaylo de Vanações Salariais
Fies - Fundo de Flrianciinentoao Estudte do Ensino Supesior
IG PM Indice Geral

de Preços (Mercado)
Incra - Instituto Nacional deColonL'açio e Reforma Agrária
1 T - Imposto Territorial Rural
IP(A lndke de Preços ao Consumidor Ampliado
1F

- Letras Financeiras do resouro (sries)

LTN - Letras do Tesouro Nacional
NÍN -- Motas do Tesouro Nacíonal (Series)
PAF - Plano Anual de Financiamento
Selic - Sistema Especial deLiquidaçoeCustádia
IDA - fitulosda Divida Agrária
1 R - laxa Referencial
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Boletim FPE / FPM 1 lPl Exportação
Fundos de Participação dos
Estados, Distrito Federal e Municípios
Boletirií Ano XVII ri"g Internet ht(p //wvw tesouro fuendaguv di

Conor1t,rk

Eni Selerridici de 2012 os eves d08 Furido r.I P8rlicIpvço dv que trata ci alt. I5J cia Ccnvlitcio ter.ierlI aipreveritwaui cleerescirno de
12 S7. qUando r.nnipaíndos aos repasses etetiiadns no ores interior
As tiarlíerencias a titulo de FPE/FPM atingiram
descontada a parcela do FUNDEB

o

rironiante de R$ 6 333 1894 rrrri) ante R$ 7 238 052 1 rriit no rris 8ntCiior já

As nlormaçôos relativas ás transferências constitucionais estão disixinivei; para consulta na pagina da Secretaria cio 1sooro Nacional

STN (www tesouro fazenda qov br)
0 Banco do Brasil S/A disponibiliza em sua pagina na internei www bb com br) os avisos referentes as djstribuiçcies decendinis das cotas
dos Furirios de Nidickpação corri tortoS os larrçarrrerrtos a credito e a debito Para efetuar a consulta acesse •(3overnu tEtadiial ou Municipal) -.
Receitas - Rt,
.p.,isses de 'ecriios - Clrqiie Aqui paia a c ssai o ckirionstrlivrr

Distribuição do FPM/FPE

Rf Mii
2012

2011

Variiçaio Noiuiliiiit

Oriçena
A1 Sc1cmi,r

Setembro

rp M

3 Cio 8358

3 OSUI 1183 1

3 11 961i 1-133 ri

3 R11 7/13/

323851178

F rc

35088101

7/l73

353755377

35357754

305452(5

22 8735i

777f113

2481;082

7Ír83Çi7

;ípirrCo4

iPI.E,.1r

Agosto

SetJl2

Sti1

atSt

3853285813

Ii' Si

4 535

4 7:1

358201215

.17.57.

485

4731

1137.1.

0.i

At Sctcmbro

Agosto

Setembro

1 47ii

1 i5

1

Obs Vaioius a dCduuidiJs da i8o pau o FUNDEB l-223i

Previsto x Realizado

_______
EsUrn

MES
SETEMBRO

15

EPL

1PM
jiimado

lPt-EXP
Realizado

-rel:

-17

-, 7

•

Esumado

Realizado

i

1

Estimativa Trimestral

FUNDOS
FPM i FPE 1 FNE 1 FNO FCO

OUTISET

NOVIOUT

12

P1. PXP
•Cda Na vaiiacào do dscamOro não lo considerado pairá o FPM o cidr10 onuspondenle ao 1

DEZINOV
17 0.

Ii ri c

30

anual prOviClo na Crirenda Constitucional 55/2007
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Demonstração da Base de CIculo
Cif, valofk,0 (IIStíIbiIICIO'i paíra CriltO Eiindo teni oLqindrios dé. namCla lia arre(-ar ço do Iripooto so96' Produtos Ind sir 174(100 - IPI o çio
InlpastQ de Relida IR pio penado de 2110912012 a 20/09/2012, conforme dernonirativo a9aixo.

RS Mil
Porodo do

Arrocadiiçno Liquido

Dat, do

1randeroncin

Arruçudaças

IPI

IR

IPI + IR

Credito

FPE

FPM

IPI-EXP

IO TAL

AGO/3° DEC

23611.4591

6689 510

9059402

SET/1' DEC

1 5545 217

1 4530 692

180591

3.378.501

SET(1" DEC

791 '147

1 031 948

1 823 396

SET17' DEC

313 624

328.711

53316

705,151

SET/2' DEC

588453

6.520 764

71092145

SET/3' DEC

1 222 785

1 2794589

47076

2.549521

TOtAL

3.749.792

14.242.222

17.992.015

TOTAL

3.094,627

3.238.563

299.983

6.633.173

,

Observações
•
•
•
•

Distiibuiço

Arienaclaç3o L iqtiid'a Arrecdaç90 t3iut - IiestItLJiçã4is - Incentivos Fiscais
Na RrrCcijçtaçrto do 1H e do 110 eot3o çomputridas ar, ror4ns provolienifer, rIco Ireacrirro legam {Jiincis rnuIts e
recebimentos de divida ativa)
Nas transterericias regulares foram deduzidos 20% referentes A retenção para o FUNDEB
Estio incluidos ira arrecad3ç3o liquida acima RS 34 093 mil de IR e R$ 7 25 mi de IPI classificados por estimados cOm base tia
Pnrtna ME o' 7117 de '0 de maio de 2004 em reIni4o a arreradaçan de abri a julho/2017 A tnrnsferpne.ia correspondente nos
Fumidor, de Parlicipuç3o, fainubérri iloluida l ia tabela .iciina acoimou ccii 27/00/2012

d05

Fundos
R$ Mil

Estados

UF

ACRE
ALAGOAS
AMAZONAS
AMAPA
BAHIA

AO
AlAM
Ar
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MC
MT
NA
P9
1*
P1
PI-1
RJ
RN
NO
R14
RS
50
SE
SP
TO

DISTRITO FEDERAL
ESPINhO SANtO
GOlAS
MARANHÃO
MINAS GERAIS
MATO GROSSO riO CIII
MATO GROSSO
PANA
PARAiBA
PFF°.NAMNLJCCI
PIAUI
PANARA
RIO DE ,jANEIRO
RIO GRANDE DO NORTE
RONDONIA
RORAIMA
RIO GRANDE 1)0 5(11.
SAN 1 A CA 1 ARINA
SNNGIPE
SÃO PAULO
TOCANTINS
TOTAL

FPE

FPM

.

-

1606745
770115 45
47005.3
11 515.1
294514.8
11314 925.3
5443 O
5701495
1145161.9
134 710 .4
424 274.9
44 171 O
55 1033
119 131 5
1046294
162 4791/
85 849.5
270 00/ 13
517 6151.4
111 5/439
27416.7
8111211
314 .......4
126()742
48313.1
427 249 6
46010.2
3.238.5628

1058672
128 739.6
86 352.5
1055887
290 777 3
227 049 i
21 350 1
454194
87,9833
223 376.3
137 850 1
41 7704
71 420.9
189 143,45
148 1986
213 5354
133737
119 324 1

.

4/2/510
129 2904
Si 132.3
Í6 76114
7' 11/2 3
3(1605(1
1245 501.0
30 946.3
3430645 3.094,626,5

IPI-EXP

2 169 7
510.2
'156304
1 968 O
294,4
15344 6
4 981 1
2 964 6
45396.9
4 1805
3467,8
193066
31945
141c11)
B7,13.
32 4534 /
5351143
2506
4139
IR11
23504 45
13681111
10745
59996 /
1185
299.983.4

virl(+55 Ia d4diidCir rIa i?terlÇ3D nata o FLINDELI i 3T'- i

No DAno Oficial da União cio da 13 de dezenibrode 7011 foi publicaria a Portaria SIN n' 811 de 7 de dezembro cio 2011 contendo o cronogroma lar,
datas rios repasses do FRM/EPE para o exercicio de 2012 disponvel 111 r,iliD wC.' 1o:cui o fa.'e,nda qv 13
Coordenação Geral d Analise e Informações das Transferencias Financeiras intergovernanientais
1-orre I61t3412-151311r151I6 - 1-as 1611 3412.15111
Foral fiauislereuiiaar, +Inhji]ía/il(Ia qos 45
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tsouRoNAcloN.

Cálculo UL4 4.,U0.11U Efetivo U.1

Operação U53 7..IéUiL4J P.terno

(ofome. dl P,oJ410
99*10

Poqele Mdoo 900491 p.1 o 0M,o04n do 6854. do Pr.08

Amod,(perçelu)1

iSoloddo:
CrIdol

047,40 do Pooln9

0.510

GIRO

20

USO

175.05599093

0904 1°AmodooaçIo

1510412018
1511012027

0074 Ú0100 A700741009170

044900191

US5

114114777.06

Orep.*otimo:

USO

314O00,36

loot.499411d.

V.(o, 70124

USO

364114717,36

1.I.499n811..p.l.0'10J1

69(0

d04o á. 00009,119.0?
000%
Cond.04od. A49o1n1060090:
1.,. de Juro.:
115.1 bOI' Spr.ad (11970791 nnfrvol)

26-700-12

09.00950120

Afl,00100Ç10

5 loo.

Sp10.dAlo.l

0.80%

Fr,ot-rd 12.1100% nn.rr.?.d.):

625%

á.

Croor12.o

500.60,

á.

°°

Yr0,

1
I5-.07.(3
(50.413
15.957.14
15.0111.14
15.00'l5

15-074.55
75.11,7.19
75.010.16
1595,17

55000093,00
55 ÓOO.00
67.502 000,50
07599990,00

-

-

-

.

-

,

I5 000 095000
1500099000

-

7500060,09
1500990.00

-

875296,00

0,49%
085%
0,64%
1,04%
1,10%

-

.

-

'

.

.

-

-

-

1.22%
0.34%
1.41%
7,03%

.
.

'

15.02.17

15-951.11
15.02.18

10.50-Id
1501019
15-45,20
15-47020
1.

17.040000,00
17200000,99
17000002,93
1750000053
17506000,50
1750099699
1500000093
17599996.00
17560000,00

.
.
-

-2150.6.21

.

75454.77

.

15.401.22

-

17500.990,00
1753600000

5.0.7.23
75.00,78
10-401.24
75-041-25
11.0111.25
15.07.25

-

11500360.50
17302000.26
77065060,30
(1565550,25
li 500 290,00
1156053650
(7940000,00

.

71,5,,

-

17102.000,00

15.000.77
lS-ool.27

-

.
.

.00

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2,603 716,70
3250.046.10

2,16%
2,40%
2,00%

3871 852,57
4230675,08

2,97%
3,0.3%
3,20%

4515602,13

4409,543,00
4 53.2*47
401007735

815000,99
236779.81
408 279.15
039 545.43
1440.930.14
1197291.92
3276104.09

266277570
3239360.15
2871053,57

21736075,06
21995542,09
72,075.992,12
35073,339,47

22550075.35
51059122,02

.

-

.

'

.

-

3,20%
3.41%
5.41%

'

.

054%

.

.

.

'

5,87%
707%

'

-

734%

4350,723,02
4217.505,50
3931.470,27
1707307,08
3.014972,09
1187545,69
2971 200,75

.

.

3644%

3.4.47371,95

.

-

3,51%

2.250192,13

.

.

3.85%

1936347,19

-

-

3,76%

1670126,31

.

.

30%

-

-

3.97%

.

'

,C_.

134713415
100054519
122066-05

1822354505

-

-

313 710.57

17073711,57

.

.

120%
3.00%
543%
347%

15.01,29

.

.

.

13.o4'29
55-970.29
15.011.29
15.912.20

.

,

.

.

.

236 M.81
400070.15
0395-5.43
1415934,16
1 797301,97
2206.154,44

.

21711.545,04
21,438170,2?
21 292307.04
21,945 1572.09
20607365.08
20111260,75
1184473711.95
(9706503,12
19438 341,15
19175130.24
10067134.40
15600545,16

55000.36000
110.360 000.00

4,50

177.500500,00

1 ,00

245000500,00
2702000500,00
335000
342599000,36
354000099.00
350 ODO 00300
350050000,00

7,10
2.00
2.00
5.00
350
4,00
4.00

335599099,99

5,36

315000000.36
297500.03
250 000 000.flo
252000990,00
205,099 000.50
227 599.080 ,00

5,56
0,00
0,50
7,00
7,50
8,60

51099036036

9.50

192.500

9,00
9.00

.00

070990990,93
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--------Contrato de Empréstimo ---------------

(SWAp for Paraná Multi-sector Development Project)

Projeto bfultissetorial para o DesenvoZvtmnto do
Paraná -----------------------------------------------

Entre------------------------------------------------

BANCO

INTERNACIONAL PAPA RECONSTRUÇÃO E

DESENVOLVIMENTO --------------------------------------

----------------e ------------------------------- -- - ESTADO DO PARANÁ ----------------

de 201_ ----------

----- Datado de

-------- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO -----------

Contrato datado de

de 20

-

entre o BANCO

INTERNACIONAL PARA RECONSTRLJÇAO E DESENVOLVIMENTO

("Banco") e o Estado do Paraná ("Mutuária") . O Banco
e a Mutuária acordam como segue: ---------------------

ARTIGO 1 - CONDIÇÕES GERAIS; DEFINIÇÕES ______________
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1.01 As Condições Gerais (conforme definido no
Apêndice do presente Contrato) constituem urna parte
integrante do presente Contrato. ---------------------

1.02 A menos que o contexto exija de outra forma, os
termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste
Contrato terão os significados atribuídos a eles nas
Condições Gerais ou no Apêndice do presente Contrato.

ARTIGO II - EMPRÉSTIMO ----------------------------- --

2.01 O Banco concorda em emprestar à Mutuária, nos
termos e condições estabelecidos ou referidos no
presente Contrato, a quantia de 350 milhões de
dólares, ($350.000.000), conforme tal montante possa
ser convertido ao longo do tempo através de uma
conversão de moeda, de acordo com as disposições da
Seção 2.07 do presente Contrato ("Empréstimo"), para
auxiliar no financiamento do custo do projeto
descrito no Anexo 1 do presente Contrato ("Projeto")

2.02 A Mutuária poderá retirar os proventos do
Empréstimo de acordo com a Seção IV do Anexo 2 do
presente Contrato: -----------------------------------
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(a) a respeito da Parte 1 do Projeto para reembolsar
as Despesas Elegíveis incorridas pela Mutuária no
âmbito dos Programas de Despesas Elegíveis; e --------

(b)em relação à Parte 2 do Projeto para reembolsar a
Mutuária por Despesas Elegíveis incorridas ou como
adiantamentos à conta designada da Mutuária
- .-1

4

4

- –1 -

._.-4. .

1t_J.

4 -1 .

£c-

R^ T Y
J V
c- —:

7

1

do Anexo 2 do presente Contrato, tudo para financiar
Despesas Elegíveis efetuadas pela Mutuária no âmbito
do Projeto. ------------------------------------------

O representante da Mutuária, com opropósito de tomar
qualquer medida necessária ou que seja permitida nos
termos desta Seção, é o Secretário de Finanças. ------

2.03 A Comissão Inicial devida pela Mutuária será
igual a um quarto de um por cento (0,25%) do montante
do Empréstimo. --------- - -----------------------------

2.04 Os juros devidos pela Mutuária por cada Período
.liirc

iim

t-,.ra inij1 À Tea d

para a Moeda do Empréstimo mais a Margem de Lucro
Variável, desde que, após uma conversão de toda ou
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qualquer parte do valor principal do Empréstimo, os
juros a pagar pela Mutuária durante o Período de
Conversão sobre esse valor serão determinados em
conformidade com as disposições pertinentes do Artigo

IV das Condições Gerais. Não obstante o acima
exposto, se qualquer montante do Saldo do Empréstimo
Retirado não for pago quando devido e não permanecer
não pago por um período de 30 dias, então os juros a
r-I
-

r

r1

Miitii.ri a

se rá, o

r-.i1 riil r1rs

rrnfr'r-m

previsto na Seção 3.02 (e) das Condições Gerais. -----

2.05 As Datas de Pagamento são 15 de abril e 15 cie
outubro de cada ano -

2.06 O valor principal do empréstimo será reembolsado
em conformidade com as disposições estabelecidas no
Anexo 3 deste Contrato.

----------- - ------------------

2.07. (a) A Mutuária poderá, a qualquer momento, em
cada caso, com a não objeção prévia do Avalista, por
meio da Secretaria do Tesouro Nacional do Secretário
de Finanças do Avalista, solicitar qualquer urna dos
seguintes Conversões dos termos do Empréstimo. a fim
de facilitar a gestão prudente da dívida: (i) uma
mudança da Moeda do Empréstimo de toda ou qualquer
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parte do valor principal do Empréstimo, retirado ou
não retirado, para uma Moeda Aprovada, (ii) uma
mudança da base da taxa de juros aplicável a: (A)
todo ou parte do valor principal do Empréstimo
retirado e em circulação a partir de uma taxa
variável para urna taxa fixa, ou vice-versa; ou (B)
todo ou parte do valor principal do Empréstimo
retirado e em circulação a partir de uma Taxa
Variável com base em uma Taxa de Referência e Margem
de Lucro Variável para uma Taxa Variável com base em
uma Taxa cie Reterencla rixa e margem ae Lucro
Variável, ou vice-versa; ou (C) todo o valor
principal do Empréstimo retirado e em circulação a
partir de urna Taxa Variável com base em uma Margem de
Lucro Variável para uma Taxa Variável com base em uma
Margem de Lucro Fixa; e (iii) a definição de limites
para a taxa variável ou Taxa de Referência aplicável
a todo ou parte do valor principal do empréstimo
l 4

rn

-i

r

i 11

=r

rN

r 1r

hdm 1

4 m n 1- r

r4 4=

1 1rn

Teto de Taxa de Juros ou Coilar de Taxa de Juros
sobre a Taxa Variável ou a Taxa de Referência. -------

(b) Qualquer conversão solicitada nos termos do]
parágrafo (a) desta Seção que for aceita pelo Banco
será considerada uma "Conversão', conforme definido
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nas Condições Gerais, e será efetuada em conformidade
com as disposições do Artigo IV das Condições Gerais
e das Diretrizes de Conversão. -----------------------

(c) Imediatamente após a Data de Execução para um
Teto de Taxa de Juros ou CoIlar de Taxa de Juros pelo

qual a Mutuária pediu que o prêmio fosse pago com os
proventos do Empréstimo, o Banco, em

nome

da

Mutuária, retirar-se da Conta de Empréstimo e paga a
si os montantes necessários para pagar qualquer
prêmio devido

de acordo com

a Seção 4.05 (c) das

Condições Gerais até o montante atribuído ao longo do
tempo para a finalidade na tabela da
Anexo 2 do presente Contrato.

-------

ARTIGO III

Seção IV do

------------------------

- PROJETO ----------------

3.01 A Mutuária declara seu compromisso com o
objetivo do Projeto. Para este fim, a Mutuária: ------

(a) sob a coordenação geral da SEPL, realizará -------

(1) a Parte 1.1 (a) do Projeto através da SEAB com o
auxílio de: ------------------------------------------
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(A) EMATER com respeito a todas as partes da Parte
1.1 (a) do Projeto, ----------------------------------

(B) ITCG com respeito à regularização da terra na

-Parte

D1 s 1
a

'i

'- f

4,5
_s_s
4—

-----------------------------------

(B) do Projeto; --------------------------------------

(C)Os municípios em relação à Parte 1.1 (a) (ii) (c)
do Projeto; e ---------------------------------------

(D)Associações com relação à Parte 1.1 (a) (iii) do

Projeto; --------------------------------------------1 (ii) A Parte 1.1 (b) do Projeto através da SEAB com o
auxilio de: -----------------------------------------(A)EMATER com relação às Partes 1.1 (b) (1) e (ii),
doProjeto; ------------------------------------------

(B)AG(JASPARANA com relação à Parte 1.1 (b) (iii) (D)

(C)Municípios e Associações de áreas de micro-bacias
selecionadas com relação às Partes 1.1 (b) (iii) (8);
e
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(0) Associações de Produtores com relação à Parte 1.1
..L..I.J.. !

,r'

'....J

L...JJ

----------------------------

(iii) Parte 1.2 (a) do Projeto através da SEMA com a
ajuda do IAP e AGUASPARANA nas áreas de
responsabilidade dos órgãos envolvidos; --------------

(iv) Parte 1.2 (b) do Projeto através da SEMA, com a
ajuda da Defesa Civil, IAP e P.GUASPARANA nas áreas de
responsabilidade dos órgãos envolvidos; --------------

(V)

'arte i.3

ao

Projeto através da SEED, com a ajuda

de Municípios com relação à Parte 1.3 (c); -----------

(vi) Parte 1.4 do Projeto através da SESA, com a
ajuda de: (A) Municípios e Prestadores de Serviços de
Saúde com relação à Parte 1.4 (a) do Projeto; e (b)
Municípios com relação à Parte 1.4 (b) do Projeto; e

(b) realizará a Parte 2 do Projeto através da SCPL
com o apoio das Secretarias de Projeto e as Agências
do Projeto mencionadas nos parágrafos anteriores nas
atividades sob suas respectivas jurisdições. ---------
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3.02 Sem limitação às disposições da Seção 3.01 do
presente Contrato, e exceto se a Mutuária e o Banco
acordarem de outra forma, a Mutuária garantirá que o
Projeto seja realizado em conformidade com as
disposições do Anexo 2 do presente Contrato.

---

---------

ARTIGO IV - RECURSOS DO BANCO--~--------

4.01 O Evento de Suspensão Adicional consiste no que

segue, ou

seja, que qualquer das Entidades

Participantes tenha deixado de realizar qualquer de
suas obrigações sob o Contrato de Implementação
correspondente. --------------------------------------

ARTIGO V - VIGÊNCIA; RESCISÃO -----------5.01. As Condições Adicionais de Vigência consistem
rio que segue, ou seja, que um Manual Operacional do
Projeto satisfatório para o Banco tenha sido adotado
pela Mutuária. --------------------------------------5.02. A Matéria Legal Adicional consiste no que
segue, ou seja, que o empréstimo tenha sido
devidamente registrado no Banco Central do Brasil do
Avalista

. ------------------------------------------ --

5.03. Sem prejuízo às disposições das Condições
Gerais, o Prazo de Vigência é a data que cai noventa
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(90) dias após a data do presente Contrato, mas em
nenhum caso mais que 18 (dezoito) meses após o Banco
ter aprovado o Empréstimo, que expira em

ARTIGO VI - REPRESENTANTE; ENDEREÇOS -------

6.01. Salvo o disposto na Seção 2.02 deste Contrato,
o Representante da Mutuária é o seu Governador. -----6.02. Endereço do Banco é: ---------------------------

Banco Internacional para a Reconstrução e
Desenvolvimento -------------------------------------1818 H Street, N. W. ---------------------------------Washington, D.C. 20433 ------------------------------Estados Unidos da América ----------------------------

Endereço de cabo: INA.FRAD, Washington, DC

-----------

Telex: 248423 (MCI), ou, 64.145 (MCI) ---------------Fax: 1-202-4776391 ----- --------------- - --------------

6.03. Endereço da Mutuária é: Palácio Iguaçu, Praça
Nossa Senhora de Salette SIM Centro Cívico, 80530-909
Curitiba, Paraná, Brasil—~— --- ~ ---------- ~ --------Fax: 55-41-3313-6333

---------------------------------
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Com cópia para:
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Secretaria do Planejamento

e

Coordenação Geral, Palácio das Araucárias, 40 andar,
Rua Jacy Loureiro de Campos S / N, Centro Cívico,
90530-915 Curitiba, Paraná, Brasil -------------------

Fax: 55-41-3313-6285 - -------------------------------c1'ATM

-

r1r

rI Aiif,-cz Tr

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão ------Esplanada dos Ministérios - Bloco "K" - 5 andar -----7004 0-906 Brasilia, DF, Brasil -----------------------

Fax:

55-61-2020-5006

--------------------------------, a partir

ACORDADO em

da data indicada acima. -----------------------------BANCO

INTERNACIONAL

UL['JVULV1['1bf1TU

Por:

PARA

RECONSTRUÇÃO

E]

--------------------------------------

----------------------------------------------------- Representante Autorizado ---------------

ESTADO DO PARANÁ -----------------------------------Por: -------------------------------------------------

---

Representante Autorizado ---------------

------------ANEXO 1

------------------------
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-------- Descrição do Projeto --------------O objetivo do projeto é dar acesso a oportunidades de

desenvolvimento econômico e humano mais equitativas e
ambíentalmente sustentáveis no território da Mutuária
através da modernização do setor público e gestão de
receitas da Mutuária. --------------------------------

Parte 1: Promover o Desenvolvimento Humano e

1 Econômico Equitativo e Ainbientalmente Sustentável
Realização de Frogramas de Despesas Elegíveis (PEE)
da seguinte forma: -----------------------------------

Li Desenvolvimento Rural Sustentável ----------------

(a) Desenvolvimento Econômico Territorial

(Pró-

Rural). ----------------------------------------------

Melhoria da competitividade dos pequenos produtores
rurais da Região Central, incluindo o seguinte:

------

(i) a capacitaçào de pequenos produtores rurais da
Região Central, incluindo grupos vulneráveis, como
povos indígenas e

quilombolas,

e capacitaçào de
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parceiros estratégicos envolvidos na implementação do
Projeto, como a EMATER, conselhos territoriais e
municipais, lideranças locais e organizações não
governamentais; ---------------------- - ---------------

(ii) o reforço da prestação de serviços públicos de
apoio em: (A) pesquisa e inovação; (B) regularização
fundiária; e (C) reabilitação de estradas rurais; e --

(iii) o apoio às iniciativas de negócios sustentáveis
de grupos de pequenos produtores rurais através da
concessão de Subsídios às Associações para a
realização de atividades selecionadas para promover
uma maior integração de grupos de produtores com
cadeias de valor remuneratívas. ----------------------

(b) Melhoria da Água

e Gestão do Solo em Micro-

Promover a agricultura sustentável em áreas de microbacias hidrográficas selecionadas mais suscetíveis à
degradação do meio ambiente, através de:

-------------

(i) adoção de melhores metodologias e técnicas para a

gestão sustentável das zonas rurais; -----------------

73212
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(iii) promoção da adoção de práticas sustentáveis de
gestão de recursos agrícolas e naturais por parte dos
produtores rurais em áreas de micro-bacias
hidrográficas selecionadas através de: ---------------

(A) preparação de planos de desenvolvimento para
micro-bacias hidrográficas; --------------------------

(B) concessão de Subsídios a Associações ou
Municípios, para o benefício de grupos de produtores
rurais, para a implementação de atividades

prioritárias

identificadas

nos

planos

de

desenvolvimento de micro-bacia preparados no âmbito
do Projeto; ------------------------------------------

(C) fornecimento de Subsídios às Associações de
Produtores para a implementação de iniciativas de
negócios agroecológicas; e ---------------------------

(D) melhoria no acesso à água potável para as
comunidades mais pobres em áreas prioritárias. -------
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1.2 Gestão de Riscos Ambientais e Desastres ----------

(a)

Modernização - do
rr

Sistema

de

Licenciamento

1

Adoção de novas técnicas e procedimentos para o
licenciamento ambiental e capacitação dos órgãos
ambientais da Mutuária para fortalecer a conformidade
ambiental e fiscalização. ----------------------------

(b) Gestão de Riscos Naturais e Desastres Causados
peloHomem. ------------------------------------------

Realização de atividades para fortalecer o sistema de
prevenção e resposta a desastres da Mutuária, bem
como capacitação das Secretarias do Projeto e
Agências do Projeto envolvidas. ----------------------

1.3 Educação -----------------------------------------

a Sistema de Avaliação da Aprendizagem -------------

Implementação do sistema de avaliação da aprendizagem
dos alunos da SEED e realização de atividades de

divulgação e testes. ---------------------------------
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n...._C________

U.L

Melhoria das qualificações
1

professores

e habilitações dos

na rede de escolas da Mutuária

(Rede

Pública Estadual), por meio de serviços, e formação
universitária de professores para tais professores. --

(C) Melhoria das Instalações Escolares do Estado
(Renova Escola) .

---------------

Reabilitação, reparação e em alguns casos, a expansão
das

(Escolas estaduais)

escolas existentes da

Mutuária, por exemplo, com laboratórios de ciências,
bibliotecas e laboratórios de informática, mobiliário
escolar e alguns equipamentos. -----------------------

1.4: Saúde -------------------------------- _----------

(a) Cuidados de Emergência. --------------------------

Expansão e consolidação da Rede de Cuidados de
Emergência em Saúde, através de: ---------------------
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(i) fornecimento de formação em gestão de serviço,
melhorando a capacidade de gestão para hospitais de
referência e outros serviços de saúde com foco erri
ampliação vertical, fluxos de atendimento e cuidado,
logística e processos gerenciais; --------------------

(ii) prestação de treinamento em cuidado técnico,
desenvolvendo e implementando diretrizes de
atendimento baseadas em evidências científicas; ------

(iii) ampliação de cuidado de traumas, transporte
médico aéreo e serviços de saúde especializados no
tratamento de traumas múltiplos, infarto do miocárdio
e acidente vascular cerebral; --- - --------------------

(iv) expansão do cuidado da saúde emergencial préhospitalar; ------------------------------------------

(v) implementação contratos baseados em desempenho;

(vi) reforço do sistema de encaminhamento de paciente
dat'4utuária. -----------------------------------------

(b) Rede de Saúde Infantil e Materna. ----------------
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(1) Expansão de cuidados de saúde infantil e materna;
e

------------------------------------ - --------- -----

(ii) construção, ampliação e aparelhamento de
unidades básicas de saúde de municípios selecionados.

Parte 2: Assistência Técnica para Gestão Pública mais
Eficaz e Eficiente ---------------------------------- -

2.1: Qualidade Fiscal— ------------------------------

Prestação de assistência técnica para analisar: ------

(a)(1) a liquidação de imposto (IPVA) de propriedade
automóvel e processo de cobrança; e (ii) a liquidação
e o processo de cobrança do imposto sobre as
sucessões e doações (ITCMD); -------------------------

(b)o processo de cobrança de impostos em atraso; e --

(c)todos os fundos públicos segregados.

--- ----------

2.2: Modernização Institucional ----------------------
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(a)
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revisão das estruturas organizacionais e

procedimentos para a modernização da administração
pública da Mutuária; ---------------------------------

(b)fortalecimento dos processos de orçamento; -------

(c) introdução de gestão baseada em resultados e
fortalecimento da capacidade de monitoramento e
avaliação; e -----------------------------------------

(d)reforço de procedimentos de controle interno.

2.3: Gestão de Recursos Humanos mais Estratégica e
Eficiente --------------------------------------------

(a)fortalecimento dos controles sobre as despesas de
pessoal; ---------------------------------------------

(b)melhoraria da atração e retenção de pessoal,em
gzczn,nr-

. 1 nA Q

irt- i i- iii

,—ri1- r

ri

rrrrr-i

(c) modernização da Diretoria de Gestão de Recursos
Humanos da Mutuária e suas unidades

em todo o

estado;
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(d) modernização do serviço de saúde ocupacional da
Mutuária; e

(e)fortalecimento da Escola de Governo da Mutuária e
promover uma administração pública baseada no
desempenho. ------------------------------------------

2.4: Mitigar o Impacto ambiental cio Setor Agrícola

(a)A revisão dos estudos existentes sobre o impacto
dos principais subsetores agrícolas no meio ambiente
(em particular, ria água, no solo, na biodiversidade e
nas emissões de gases de efeito estufa), bem como
realização de análises complementares quando
___ --------------------- _ ------ _ ------- ______

(b) análise das opções disponíveis para enfrentar os
impactos negativos das atividades do subsector
identificadas em (a) acima; e ------------------------

(c) análise dos instrumentos de financiamento
disponíveis para mitigar o impacto do setor agrícola
sobre o meio ambiente e como eles poderiam ser usados
rio Estado, município e outros níveis de subdivisão
administrativa. --------------------------------------
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2.5: Apoio à Modernização do Sistema de Licenciamento
Ambiental -------------------------------------------

(a) Realização de estudos e análises relacionados à
execução e monitoramento ambiental; ------------------

(b) modernização dos sistemas de tecnologia da
informação; e ----------------------------------------

(c) formação relacionada à abordagem de gestão
ambiental reforçada desenvolvida na parte 1.2 (a) do
Projeto. ---------------------------------------------

2.6: Apoio ao Desenvolvimento de um Sistema de Gestão
de Risco de Desastres do Estado ----------------------

(a) Realização de estudos para o desenvolvimento de
diagnósticos, metodologias, planos e procedimentos
para a gestão de risco e desastre no território da
Mutuária; e ------------------------------------------

(b) prédio de capacitação relacionado. ---------------

2.7: Educação --------------------- -------------------
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(a)Projeto e criação de um novo sistema de avaliação
da aprendizagem; -------------------------------------

(b)

avaliação do impacto dos planos de

desenvolvimento da educação da Mutuária para melhorar
a eficácia do professor; e ---------------------------

(c) desenvolvimento de um sistema integrado para a
gestão da infraestrutura e de equipamentos das
escolas da Mutuária.

----- - ------------ --- ------------

2.8: Saúde -------------------------------------------

(a) Projeto e estruturação de um sistema de
informação robusto para monitorar a implementação de
redes

de

atendimento

de

saúde,

incluindo

planejamento, orçamento, indicadores epiderniológicos
e monitoramento e módulos de avaliação; --------------

(b) desenvolvimento e implementação de um plano de
comunicação impulsionado por usuários do sistema de
saúde e os profissionais da Mutuária; e --------------
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(c) realização de pesquisas de satisfação do paciente
para avaliar a qualidade dos serviços prestados pelos
prestadores de serviços de saúde.

-------------ANEXO

--------------------

2 -----------------------

------- Execução do Projeto -

Seção I. Preparativos de Implementação ---------------

A. Preparativos Institucionais -----------------------

1. No prazo de dois (2) meses após a Data de
Vigência,
...F

a

Mutuária

criará

e,

posteriormente,
---

(a) urna unidade de coordenação dentro da SEPL, que
será responsvel pela coordenação geral do Projeto (o
"IPCU") . Essa unidade disporá de pessoal em número
suficiente e com qualificações e experiências
satisfatórias para o Banco, incluindo um coordenador
de Projeto, um subcoordenador, um especialista em
aquisições, especialista em gestão financeira,
especialista em salvaguarda e outros funcionários
necessários para a efetiva implementação do Projeto,
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tudo conforme definido no Manual Operacional do
Projeto; e -------------------------------------------

(b) um Comitê de Gerenciamento de Projetos, com
representantes de todas as Secretarias do projeto e
Agências de projeto envolvidas no projeto a serem
responsáveis por supervisionar a implementação,
monitoramerito e avaliação de todas as atividades do
Projeto, pelo menos duas vezes por ano, e fornecer
recomendações com base na revisão dos relatórios de
progresso e outros documentos relevantes preparados
para o Projeto, e com estrutura e funções
satisfatórias ao Banco, na forma prevista no Manual
Operacional do Projeto. ------------------------------

B.. Contratos Interinstitucionais ------ - --------------

1. A Mutuária, antes de iniciar as atividades do
projeto pelas quais uma entidade participante seja
responsável, e seguindo o modelo do Manual
Operacional do Projeto, celebrará contratos de
implementação

....

Trnn 1 1ni-nnnt
r ,1-4
fl
.1 £
' la 'a J

separados
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(a) através da SEAB, com a EMATER e o ITCG para a
implementação de suas respectivas partes da Parte 1.1
(a)do Projeto; --------------------------------------

(b) através da SEPBI com a EMATER, a AGUASPARANA e
associações de produtores para a implementação de
suas respectivas partes da Parte 1.1 (b) do Projeto; -

(c)através da SEMA, com a LAP e a AGUASPARANA para a
implementação de suas respectivas partes da Parte 1.2
(a) do Projeto; --------------------------------------

(d)através da SENiA e da Defesa Civil, com a IAP e a
AGUASPARANA para a implementação de suas respectivas
partes da Parte 1.2 (b) do Projeto; ------------------

(e) através da SEED, com os municípios para a
implementação de suas respectivas partes da Parte 1.3
(c) do Projeto; e ------------------------------------

(f)através da SESA, com Municípios e Prestadores de
Serviços de Saúde para a implementação de suas
respectivas partes das Partes 1.4 (a) e (b) do
Projeto; ---------------------------------------------
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(g) através da SEAB, com cada município e/ou
Associação, conforme o caso, para a implementação de
suas respectivas partes no âmbito da Parte 1.1 (a) do
Projeto. ---------------------------------------------

(h) Através da SEAB, com cada Município, Associação
e/ou Associação de Produtores, conforme o caso, para
a implementação de suas respectivas partes na Parte
1.1 (b) do Projeto. ----------------------------------

estabelecendo, entre outros: -------------------------

(a) a obrigação da Entidade Participante relevante:
(A) para cumprir, conforme o caso, com os Documentos
de Salvaguardas, as Diretrizes Anticorrupção, e,
quando aplicável, o disposto na Seção III deste Anexo
2; e

(b) disposições de gestão financeira detalhando o
fluxo de informações e/ou fluxo de fundos entre a
SPL e a Entidade Participante relevante para que a
Mutuária cumpra com suas obrigações sob a Seção II
deste Anexo 2. ---------------------------------------
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2. A Mutuária exercerá seus direitos e cumprirá com
suas obrigações sob cada um dos Contratos de
Implementação de tal maneira a proteger os interesses
da Mutuária, o Banco e para cumprir com os propósitos
L

.L.

- -, i-. . (. .1.. * 1RJ •

..
d L-

4-.
I_ L

_1

B
LI

anco

- L ._I .L. -

.._tC .L.

* 1*

contrário, a Mutuária não alterará, cederá,
rescindirá, renunciará ou deixará de cumprir qualquer
disposição de qualquer um dos Contratos de
Implementação. Caso haja qualquer conflito entre os
termos de qualquer dos Contratos de Implementação e
os do presente Contrato, os termos deste Contrato
prevalecerão. ----------------------------------------

C. Preparativos de Implementação para a Parte 1 do
Projeto ----------------------------------------------

1. A Mutuária, através da SEPL, fornecerá ao Banco ou
em 28 de fevereiro e 31 de agosto de cada ano, a
partir da primeira data após a Data de Vigência,
relatórios regulares (os Relatórios de Gastos do
EEP), elaborado de acordo com as - disposições do
Manual Operacional do Projeto e as instruções
adicionais referidas na Seção IV.A. deste Anexo.

2. A Mutuária, através da SEPL:

----------------- -----
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(a)terá todos os registros de contratação do projeto
e documentação para cada ano da Parte 1 do Projeto
auditado, de acordo com os princípios de auditoria de
contratação adequados por auditores independentes
aceitáveis para o Banco; -----------------------------

(b) fornecerá ao Banco, logo que disponível, mas em
qualquer caso, no prazo de seis meses após o final de
cada ano, o relatório de auditoria de contratação de
tal auditoria por tais auditores, com alcance e
ei t A 1 1, s cn
i
c RA nco t n h . r . zoave 1 m ti 1-----------------------------

ti 1

-i i t

f- ,-

-

(c) fornecer ao Banco outras informações sobre tais
registros de contratação e de documentação e
auditoria de contratação do mesmo conforme o Banco
possa razoavelmente solicitar ao longo do tempo. -----

2. A Mutuária garantirá que o número do código de
orçamento indicado no Anexo 4 do presente Contrato
está em conformidade com a lei orçamentária anual da
Mutuária. A Mutuária e o Banco concordam que o número
do código do orçamento pode mudar no âmbito das leis
orçamentárias anuais da Mutuária, desde que, no
entanto, não haja nenhuma mudança no EEP
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correspondente descrita no Anexo 4 do presente
Contrato e nas atividades subjacentes a serem
financiadas pelo Banco de acordo com tal EEP.

------ --

3. A Mutuária e o Banco poderão rever em conjunto,
uma vez por ano, os montantes atribuídos por código
orçamentário para os PEEs detalhados no Anexo 4 do
presente Contrato, e a Mutuária ajustará conforme a
necessidade dos valores do orçamento de qualquer EEP
com o acordo prévio por escrito do Banco. ------------

4. A mutuária realizará, não mais do que dezoito (18)
meses após a Data de Vigência, uma revisão intercalar
com o Banco sobre os progressos globais na execução
da Parte 1 do Projeto e na realização da referida
Parte do Projeto e acordará com o Banco se será
necessário modificar quaisquer DLIS existentes ou
incorporar novos, tudo de uma forma aceitável para o
-- ------------------------------ -------------------------------------------------------

1i%_%.J.

5. Se, a qualquer momento, o Banco determinar que
qualquer parcela dos proventos do Empréstimo foi
usada para itens- indevidamente adquiridos em violação
da Seção III deste Anexo, não foram usados para
Despesas Elegíveis ou, no caso dos Programas de
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Despesas Elegíveis ao abrigo da Parte 1 do Projeto,
não foram apoiados pela evidência de gastos reais
pela Mutuária sob tais Programas de Despesas
Elegíveis e/ou por evidências de satisfação de outros
critérios estabelecidos neste Contrato ou rio Manual
Operacional do Projeto, a Mutuária prontamente
reembolsará qualquer

parcela ao

Banco conforme o

Banco especifique por notificação à Mutuária. --------

D. Anticorrupçâo -------------------------------------

A Mutuária assegurará que o Projeto seja realizado em
conformidade com as disposições das Diretrizes
1nticorrupçào. ---- ------- - ------------------------

E. Salvaauardas ---- - ---------------------------------

1. A Mutuária, por meio das Secretarias do Projeto,
implementará e fará com que as Agências do Projeto e
outras Entidades Participantes implementem o Projeto
de

acordo

Ambiental

com
(EMF)

as

disposições

(incluindo

as

do

Quadro

de

disposições

Gestão

de

cada

Plano de Gestão Ambiental, aprovado pela Banco) , e o
Quadro dos Povos Indígenas (inclusive com as
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disposições de cada Plano de Povos Indígenas aprovadc

pelo Banco)

2. A Mutuária garantirá que as atividades do Projeto
não envolvam qualquer Reassentamento. Caso qualquer
Reassentamento ocorra, implementará e fará com que as
Agências do Projeto e outras Entidades Participantes
implementem o Projeto de acordo com o Quadro de
Reassentamento Involuntário (inclusive com as
disposições de cada Plano de Reassentamento aprovado
pelo Banco) .

F. Manual Operacional do Projeto ---------------------

1. A Mutuária, com o apoio das Entidades
Participantes, implementará o Projeto de acordo com
um manual

satisfatório para o Banco (o Manual

Operacional do Projeto), que inclui, entre outros:

(a)os Indicadores de Desempenho; --------------------

(b)os procedimentos para a execução e acompanhamento
do Projeto; ------------------------------------------
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(c) os critérios detalhados para o monitorarnento dos
DLIS;

(d) a contratação e os requisitos financeiros do
Projeto; --------------- __----------------------------

(e) os papéis e as responsabilidades de cada
Secretaria do Projeto e Agências do Projeto e outras
Entidades Participantes; -----------------------------

(f)o Quadro de Gestão Ambiental; --------------------

(g)o Quadro de Reassertamento Involuntário; ---------

(h)o Quadro de Planejamento de Povos Indígenas; -----

(i) o Projeto gráfico de contas e controles internos,
procedimentos de comunicação e formato dos relatórios
financeiros provisórios no auditado-s na Seção II..B..2
deste Anexo; -----------------------------------------

(j)o modelo de Contratos de Implementação; e

(k) os requisitos específicos para desembolsos dos
EEps, incluindo os coeficientes do Regulamento de
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Execução Orçamentária, os DLIs aplicáveis a cada
retirada e o formato do Relatório de Gastos do EEP. --

Caso haja qualquer conflito entre os termos do Manual
presente Contrato, as disposições

Operacional e do

-------------------------------------------

'-..-Ç..d 1 . %. .i_

. 1.. .d

I_

V

.L. —
W '-.-

J_

2. Exceto quando a Mutuária e o Banco acordarem em
contrário por escrito, a Mutuária- não revogará,
alterará, suspenderá, renunciará ou deixará de
cumprir o Manual Operacional do Projeto ou qualquer
disposição do mesmo. ---------------------------------

Seção II.

Avaliação e Relatório de Monitoramento do

Projeto ---------------------------------------------

A. Relatórios do Projeto --------------- - -------------

1.

J-\

Mutuária, através da SEPL, acompanhará e

avaliará o andamento do Projeto e preparará
relatórios do Projeto de acordo com as disposições da
Seção 5.08 das Condições Gerais, com base em
indicadores de desempenho. Cada Relatório do Projeio
abrangerá o período de um semestre civil

e será
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fornecido ao Banco o mais tardar 60 dias após o final
do período abrangido por cada relatório. ------ - ------

2. Sem limitação ao disposto no parágrafo 1 da
presente Seção, a Mutuária, através da SEPL, incluirá
as seguintes informações em cada Relatório do
Projeto:

(a)o cumprimento da Mutuária com o DLIs; e ----------

(b) uma seção que descreva qualquer condição que
4

—

Projeto,

flhl €5 flrbttf5

e- -.

incluindo

4 nt r

r4

r

-n

eventuais

a criir

es Ars

questões

ambientais/sociais que possam surgir durante a
implementação do Projeto. ----------------------------

E.

Gestão

Financeira, Relatórios

Financeiros e

Auditorias -------------------------------------------

1. A Mutuária manterá ou fará com que seja mantido um
sistema de gestão financeira, de acordo com as
disposições da Seção 5.09 das Condições- Geraís. ------

2. Sem limitação das disposições da Parte 1 da
presente Seção, a Mutuária, através da SEPLI
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elaborará e fornecerá ao Banco como parte de cada
Relatório do Projeto, relatórios financeiros
provisórios não auditados e uma declaração
personalizada de despesas para o Projeto, conforme
definido no Manual Operacional do Projeto, cobrindo o
semestre pertinente, em forma e substância

--------------- - --------------

satisfatórias ao Banco.

3. A Mutuária, através da SEPL,

terá

suas

Demonstrações Financeiras auditadas de acordo com as
disposições da Seção 5.09 (b) das Condições Gerais.
Cada auditoria das Demonstrações Financeiras cobrirão
o período de um exercício fiscal da Mutuária. As
Demonstrações Financeiras auditadas para cada período
- -. -

_'JJ.ILÂ.tO.

- -

'.J

-

-

.-.

4. - - ..J

11L.LJ ÇJ I(4J LQLLJ.Q1_

-' 4

.... eses

após o final do período. -----------------------------

Seção iII. Contratação -------------------------------

(a)

Geral. -------------------------------------------

1. Bens, Trabalhos e Serviços sem Consultoria. Todos
os bens, trabalhos e serviços sem consultoria
necessários para o Projeto e a serem financiados com
os proventos do Empréstimo serão adquiridos de acordo
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com os requisitos estabelecidos ou referidos na Seção
1 das Diretrizes de Contratação, e em conformidade
com as disposições deste Anexo, conforme o caso possa
ser. -------------------------------------------------

2. Serviços de Consultoria.

Todos os serviços de

consultoria necessários para o Projeto e a serem
financiados com os recursos do Empréstimo serão
adquiridos de acordo com os requisitos estabelecidos
ou referidos nos incisos 1 e IV das Diretrizes de
Consultoria, e de acordo com as disposições do
presente anexo, conforme o caso. ---------------------

3. Definições.

Os termos em maiúsculas utilizados

abaixo nesta Seção para descrever métodos de
contratação particulares ou métodos de revisão pelo
Banco de contratos específicos referem-se ao método
correspondente

descrito

nas

Diretrizes

de

Contratação, ou Diretrizes de Consultoria, conforme o
caso. ------------------------------------------------

B. Métodos Particulares de Contratação de Bens,
Trabalhos e Serviços sem Consultoria -----------------

Dezembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 19 73235

P. 40

PAK-002.436(001) - Livro 006 - N' C7

1. Licitação Pública Internacional. Salvo disposição
em contrário no parágrafo 2 abaixo, bens, trabalhos e
serviços sem consultoria serão adquiridos sob
contratos celebrados com base em licitação pública
internacional. ---------------------------------------

2. Outros Métodos de Contratação de Bens, Trabalhos e
Serviços sem Consultoria.

A tabela a seguir

especifica os métodos de contratação, que não com
Licitação Pública Internacional, que podem ser
utilizados para bens, trabalhos e serviços sem
consultoria. O Plano de Contratação especificará as
circunstâncias em que tais métodos podem ser
utilizados.

------------- - ------------ - --------- ------

Método de Contratação --------------------------------

a) Licitação Pública Nacional (incluindo em matéria
de bens, trabalhos e serviços sem consultoria,
convi te,

tomada

de

pregos

e

concorrência

estabelecidos na Lei n° 8.666 do Avalista, de 21 de
junho de 1993, bem como os contratos de acordo com a
método conhecido como

"pregão eletrônico", conforme

previsto na Lei n° 10.520 do Avalista, de 17 de julho
de 2002, sob um sistema de contratação eletrônica
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aprovado pelo Banco) ,
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sujeito ao procedimento

adicional seQuinte, no qual os editais de licitação

serão aceitáveis para o Banco. ----------------------(b) Compras
(c)Contratação Direta -------------------------------

(d)

Participação

da Comunidade seguindo os

procedimentos aceitáveis para o Banco, conforme
descrito no Manual Operacional do Projeto. -----------

C. Métodos Particulares de Contratação de Serviços de
Consultoria ------ _______------------------ __---------

1. Seleçao baseada no Custo • na Qualidade. Salvo
disposição em contrário no parágrafo 2 abaixo, os

serviços de consultores serão

adquiridos sob

contratos celebrados com base na Seleção baseada no
Custo e na Qualidade. ________________________________

2. Outros Métodos de Contratação de Serviços de
Consultoria. A tabela a seguir especifica os métodos
de contratação, além da Seleção baseada no Custo e na
Qualidade, que podem ser usados para Serviços de
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Contratação especificará as

circunstãncias em que tais métodos podem ser
utilizados. -----------------------------------------

Método de Contratação --------------------------------

(a) Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor
(b)

Seleção Baseada na

(c)

Seleção

Qualidade ---------------------

de Menor Custo ---------------------------

(cl) Seleção com Orçamento Eixo -----------------------

(e)
I_

Procedimentos
_405

estabelecidos na
-.---.-.
----Co I$
JL

Seção

-

Q

c'_1

V

das
Ç.L

Consultores Individuais ------------------------------

(f)Seleção de Fonte Única (SSS) ---------------------

D. Revisão pelo Banco das Decisões de Contratação----

O Plano de Contratação estabelecerá os contratos que
estarão sujeitos à Avaliação Prévia do Banco. Todos

73238 Quarta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PAR-002.436(001)

Dezembro de 2012

- Livro 006 - N° 87

p. 4

os outros contratos serão sujeitos à Pós-Avaliação
pelo Banco. ------------------------------------------

Seção IV. Retirada de Proventos de Empréstimo --------

1 A. Geral ---------------- - ---- - ------- - ---------------

1. A Mutuária poderá retirar os proventos do
Empréstimo de acordo com as disposições do artigo II
das Condições Gerais, esta seção e as instruções
adicionais (Carta de Desembolso) conforme o Banco
r' 1 F 1 ri i o r-h ri y- r r t 4 f 4

r .i r

.

Mi

4

( 4 r ,' 1 li 4 in ri

"Diretrizes Mundiais para Desembolso Bancário para
Projetos", de Maio de 2006, tal como revisto ao longo
do tempo pelo Banco e, tal como aplicáveis a este
Contrato de acordo com essas instruções) , para
financiar

as

Despesas

Elegíveis,

conforme

estabelecido na tabela no parágrafo 3 abaixo. --------

2. Sem limitação ao disposto no parágrafo 1 desta
Seção, as. retiradas do Empréstimo podem ser feitas
como: (a) os reembolsos em relação às Partes 1 e 2 do
Projeto, ou (b) adiantamentos à conta designada da
Mutuária identificada nas instruções referidas no
parágrafo 1 acima a respeito da Parte 2 do Projeto. -
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-

A

th1
r
fi r
---------------------

s
--

- ---trri
- . - - - - s- --

Despesas Elegíveis que podem ser financiadas com os
proventos do Empréstimo ("Categoria"), a atribuição
UO5

'__g_i____
--------------UlOflLdflL
UQ ernpesim

-----pdLd

___.,_

CiU

__-s-_-__._
(.dLeyL)Lid

-

-

(..)

percentual de despesas a serem financiadas para
Despesas Elegíveis em cada categoria. ----------------

Categoria

Montante do Empréstimo

Percentagem de Despesas a

Alocado (expresso em USO)

serem financiadas (incluindo
impostos)

(1)

Programas

de

Despesas

Eiegíveis nos termos da Pane

314.125.000

i

50% das despesas do EEP
agregadas

do Projeto

(2) Bens, serviço de consultores,
serviços

sem

treinamento
operacionais

35000.000

100%

875.000

Valor a pagar nos termos da

consultona,
e

na

Parte

custos
2

do

Projeto

(3) Comissão Inicial

Seção 2.03 do presente Contrato
m r-.rnfnrmii1de e=

2.07 (b) das CondiçOes Gerais
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1
(4) Prêmio para Teto de Taxa de

O

Valor devido nos termos da
Seção 2.07 (c) do Contraio

Juros ou Cotlars de Taxa de
Juros

VALOR TOTAL

350.000.000

-

3. Para os efeitos da presente Seção: ----------------

(a) o termo "Formação" significa os gastos (que não
para serviços de consultoria) incorridos com a
realização de treinamentos, seminários e workshops no
âmbito do Projetos incluindo, por exemplo, a
logística, o custo de viagem razoável (incluindo
transporte e hospedagem) e diária dos formadores e
formandos, mensalidade, bem como materiais de
treinamento; e ---------------------------------------

(b) o termo 'Custos Operacionais" significa os
seguintes custos de gestão e supervisão, na medida em
que não teriam incorrido caso não houvesse Projeto,
incluindo: entre outros, manutenção do mobiliário de
escritório, bem como seu espaço e equipamentos, o
aluguel do espaço do escritório; custos de
comunicação; taxas de processamento para a
regularização fundiária; despesas com diárias e 1
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viagens do pessoal da Mutuária e das Secretarias do
rIrojeto

-

s__ _r_
tyíi .L

n___.
t'L(JJ Lo

__r__
LL)II L (..)LILI

no Manual Operacional, tudo aprovado anualmente pelo
Banco .

--- -------------------------------------------

B. Condições de Retirada; Período de Retirada --------

1. Não obstante as disposições da Parte A desta
Seção, nenhuma retirada será feita: ------------------

(a) para pagamentos feitos antes da data do presente
Contrato, exceto se retiradas até um montante global
que não exceda o equivalente 50 milhões dólares
possam ser feitas para pagamentos realizados até 12
meses antes de tal data, mas em 1° de janeiro de 2012
eNil

A"esz

t- .a 1

ri 1- . -

fl

r

1 ri 1

1

n ri

ãrnhitn

da Categoria (1); e --~ ---------------------- ~ --------

(b) para pagamentos efetuados no âmbito da Categoria
(1) , a menos que: ------------------------------------

(1) o Relatório de Despesas do EEP relevante,
conforme referido na Seção I.C.1. do presente Anexo,

tenha sido submetido e considerado satisfatório pelo
Banco,

de acordo com

as disposições do Manual

1
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Operacional do Projeto e as instruções adicionais
referidas na Seção IV.A.l deste Anexo; e ----- - -------

(ii) o Regulamento de Execução Aplicável, e qualquer
Indicador Relacionado com Desembolso tenham sido
cumpridos pela Mutuária em forma e substância
satisfatórias ao Banco, tudo conforme estabelecido no
Manual Operacional do Projeto e nas instruções
complementares previstas na Seção IV.A.l deste Anexo.

2. Se o Banco não tiver recebido provas de total
conformidade com o Regulamento de Execução
Orçamentária, no que diz respeito a qualquer retirada
de Empréstimo na Categoria (1), que não para o
primeiro, segundo, sétimo e oitavo pedido de retirada
(conforme referido no Manual Operacional do Projeto e
instruções adicionais previstas na Seção IV.A.l deste
Anexo), então, o montante previsto de desembolso será
reduzido mediante aplicação do Coeficiente de
Execução no valor aplicável estabelecido no Manual
Operacional do Projeto e instruções adicionais
referidas na Seção IV.Ai deste Anexo, tudo conforme
estabelecido nele. -----------------------------------
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3. Se o Banco não tiver recebido provas de total
conformidade com os DLIs, em relação a qualquer
retirada de Empréstimo na Categoria (1), que não para
o primeiro pedido de retirada, então o montante de
desembolso previsto (após a aplicação da Regra de
Execução Orçamentária acima) para o terceiro, quarto,
quinto e sexto pedido de retirada (conforme referido
no Manual Operacional do Projeto e instruções
adicionais referidas na Seção IV.A..l deste Anexo)
será desembolsado de acordo com a Fórmula DLI, como
referido no Manual Operacional do Projeto e nas
instruções adicionais referidas na Seção IV.A.l deste
Anexo. -----------------------------------------------

4. Sem limitação ao disposto nos parágrafos 2 e 3
acima, se o Regulamento Execução do Orçamento for
apenas parcialmente cumprido, e/ou se o Banco tiver
recebido provas parciais apenas do cumprimento no
a.

__

_I

- .*r c!

I T
a.,

J .#

•_#

nMi a I i i

•_ ¼—

r

r. 3 ,-

1- -.
, tT

-

apresentado suficientes Gastos Elegíveis no âmbito
dos EEPs para desembolsar o total do montante
previsto de desembolso, o Banco poderá, a seu
critério, autorizar que a parte não retirada do
Empréstimo resultante desta falta de provas seja
transferida para saques subsequentes, desde que, se
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isso ocorrer, o montante a ser desembolsado pelo
Banco, em conjunto com todos os levantamentos
posteriores, não exceda 45% da soma dos valores
totais dos EEps referidos nas últimas quatro colunas
da tabela no Anexo 4 do presente Contrato pelos anos
até aquele em que a retirada é feita.

-------------- --

5. Os montantes transferidos para saques subsequentes
serão desembolsados da seguinte forma: ---------------

(a)
ri

Os

r-1 1m ri r ri,

montantes
ri1- (1

riri

transferidos

P
ii 1 m ri i- ri
--ri---------

ri

devido
__

1 1f

ao

3

Orçamento em um ou mais setores do projeto podem ser
desembolsados somente se no momento da retirada
subsequente:

------------------------ - ------------- ---

(i)o Regulamento de Execução do Orçamento tiver sido
cumprido para o(s) Setor(es) aplicável(s) do Projeto;
e

----------------------------------------------------

(ii) a Mutuária tiver apresentado a documentação das
Despesas Elegíveis, no valor de pelo menos 2 vezes a
a quantidade da retirada solicitada; -----------------
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(b) os valores transferidos devido à não realização
de DLIs podem ser desembolsados, apenas se, no
momento da retirada subsequente:

---------------------

(i) os DLIs aplicáveis tiverem sido posteriormente
alcançados; e ------ - ---------------------------------

(ii) a Mutuária tiver apresentado a documentação das
Despesas Elegíveis, no valor de pelo menos. 2 vezes
a quantidade da retirada solicitada; e --------------

1 L.

1

J

.
- antL_ es

..___._1LI I'.J 1 1 L.

transferidos
(..

Á.

A. ¼.Ã

I..I

.-1,-s

V -.1. LA .J

.

.Ç-., 14-•.
Á...

.Á. L.

LA

documentação das Despesas Elegíveis, no valor de,
pelo menos, duas vezes o montante solicitado para a
retirada pode ser pago no momento da retirada
subsequente somente se tal montante das Despesas
Elegíveis for apresentado; --------------------------tudo em conformidade com as disposições estabelecidas
ou mencionadas no Manual Operacional do Projeto e as
instruções adicionais referidas na Seção IV.A.1 deste
Anexo. -----------------------------------------------

6. Se qualquer quantidade continuar a ser retirada da
Conta do Empréstimo após o sétimo pedido de retirada
(como referido rio Manual Operacional do Projeto e
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instruções adicionais referidas na Seção IV.A.l deste
1

Anexo), devido à evidência parcial de cumprimento dc
Regulamento de Execução do Orçamento e/ou DLIs e/ou
falta de documentação das Despesas Elegíveis, o Banco
poderá, a seu critério, autorizar tal montante
restante a ser desembolsado como um desembolso
excepcional, antes da Data de Fechamento, de acordo
com a Fórmula DLI (conforme previsto no Manual
Operacional do Projeto e nas instruções adicionais
referidas na Seção IV.A.1 deste Anexo) e, desde que a
Mutuária tenha apresentado documentação das Despesas
Elegíveis, rio valor de pelo menos 2 vezes o montante
de retirada solicitado. -------------------------- - ---

7. A Data de Fechamento é 30 de novembro de 2017. O
Banco pode conceder uma prorrogação da Data de
Fechamento Somente após a Secretaria da Fazenda do
Avalista ter informado o Banco que ela concorda com
tal prorrogação. -------------------------------------

------------ - - Anexo 3 ----------------------

--- Cronograma de Amortização -------------

1. Sem prejuízo das disposições do parágrafo 2 do
presente Anexo, a Mutuária reembolsará cada Montante
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Desembolsado em parcelas semestrais a pagar em cada
15 de abril e 15 de outubro, a primeira parcela a ser
paga no décimo primeiro (110 ) Dia de Pagamento de
Juros após a Data de Fixação do Vencimento para o
Montante Desembolsado e a última parcela a ser paga
no trigésimo (300) Dia de Pagamento de Juros após a
Data de Fixação de Vencimento do Montante
-

•

será

i1 F irn

.

__

igual a um vigésimo (1/20) do Montante Desembolsado.
A última parcela deve ser igual ao valor remanescente
em circulação do Montante Desembolsado. ---------- - ---

2. Se qualquer urna ou mais parcelas do capital do
Montante Desembolsado seriam, de acordo com as
d

11 dt_________________

racis at-

1

de outubro de 2031, a Mutuária também pagará em tal
data o valor agregado de todas as prestações. --------

3. O Banco notificará as Partes do Empréstimo do
cronograma de amortização para cada Montante
Desembolsado imediatamente após a Data de Fixação de
Vencimento do Montante Desembolsado. -----------------

o

4. Não obstante o disposto nos parágrafos 1 a
reeo nto

Ara flS ,

r
CI

r

O

e a

- a

ar,.
ee
W C

e

4C

e. a r

C

¼.

a

3r d

¼.

r
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ou qualquer porção de um Montante Desembolsado para
uma Moeda Aprovada, o montante assim convertido na
Moeda Aprovada que é reembolsável em qualquer Data de
Principal

Pagamento
n

e.nrÇ

ocorrendo durante o Período de

rl4errn4

'r.el rs

fl.r-.rr.

re... 1

44

ni

4

r..sn.a
1 44.4

4....

4.

esse valor na sua moeda de denominação imediatamente
antes da conversão por meio de: (1) taxa de câmbio,
que reflete os montantes de capital na moeda aprovada
ser paga pelo Banco de acordo com a operação de hedge
de moeda relativa à conversão; ou (ii) se o Banco
assim determinar de acordo com as Diretrizes de
Conversão, o componente da taxa de câmbio da Screen
Rate. -----------------------------------------------

5. Se o Saldo do Empréstimo Retirado for denominado

em mais de uma Moeda do Empréstimo, as disposições do
presente Anexo são aplicáveis, separadamente, ao
montante expresso em cada Moeda do Empréstimo.

------------

-------

ANEXO 4 -----------------------

---Programas de Despesas Elegíveis --------

(Expresso em R$) ----------------------- _-------------
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EIxolSeut

D.

Código do

do
ExecutortCo.xecutor

Anel

Ano 2

Ano 3

Ano

Totil

ProjeiwEEP

Lfl••VI.flVffhlWIW OLper

1

.JÇJ4ICIIIdVCJ

SEAB

Oeme!e

EconnJco Territoiial

-

í

Í30

EMATER

3033 -

SEMAIITCG

3034

47.022.183

PRO-RURAL

Melhor Gestão de Solo SEAS

-

3027—

—
46.912.157

—

-

1

36.936.562

-

-

e¼ua em m~as
EPMTER

FAguasParana

3029

21.639.776

34.705205

34.235.330

-

130.870.902

—
—

90.580.311

Lt

Gestão de Ris.ix,s Am ~ais e de Oe.seslias

3045

-

LAP

3035

800.000

AguasParana

3046

-

-

—

3044

-

-

-

SUMA

3043

12750.000

10.467.500

AguasParala

3036

-

-

ModemIzaço

do SEMA

Sistema

de

1icenc1TIento

Arnblental

GesIo

de

Piscos IAP

12.860.000

3,520.000

Naturais e Oesasbes

cnSoe pelo Homem

1CM

Fiiaç8o

4337.500

-

-

17.180.000

27355.000

-
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3018

5.232.800

5.520.000 -

15422.800

SEED

3017

32.030.670 31.980.000 31.980.000 -

95.990670

das SEED

4094

1 61.052,550 197.000.000 1103.600000 J -

Sistema de Av~ SEEO

4.670.000

de Apend.aagem

PtoramadeFormaçO
de Piafessorns

MeIhoia
j

1 261.652.550

instalações escotes
(R.ova Escola)

ISawle

1

-

de 1 SESA

4161

142.179.420 1134.410.000 1 63.198.000

Rede de Cuidados de SESA

4162

115.408900 108.115,000 86.219.000 50.015.000 359.817.900

Cuidados

1 16.630.000 1357,209,420

Emergência

Saúde Materna
JnlwiW

e

(M4e

Paranaense)

-- - ----------

ANEXO 5 ------------------------

Indicadores Relativos ao Desembolso (DLIS) - Linha de
Base e Metas ----------------------------------------r

i
Mita, de
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d
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APÊNDICE---------------------------------------------

Seção 1. Definições --------------------------- - ------

•

Ui

Paraná,

-_

II

- 2

L

- 2

- -

111 1- 1(_

-

2 - - - -

instit
I- L U
u Lto
(2

- -

(.1d a

í

ii

-- - - (i .d a

ci (3

o Instituto de Água da Mutuária estabelecido

em conformidade com a Lei n° 16.242 de 13 de outubro
de 2009 ou de qualquer sucessor da mesma aceitável
para o Banco. ----- - ------ -- -------- ------------------
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2

P. 5

Anticorrupção"

"Diretrizes

significa

as

"Diretrizes sobre a Prevenção e Combate à Fraude e
Corrupção em Projetos Financiados por Empréstimos do
BIRD e Créditos e Doações da AID", datadas de 15 out
2006 e revistas em Janeiro de 2011. ------------------

3. "Associação" significa uma associação ou outra
forma de organização jurídica de um grupo de
agricultores ou produtores elegíveis para receber urna
subvenção ao abrigo das Partes 1 (a) (iii) e (b)
ma

L. 1)

1... %J1

.

... L. .. V

Itt

. 1...

4. "Regulamento de Execução do Orçamento" significa o
montante de execução do orçamento necessário para
todos os desembolsos dos proventos do Empréstimo na
Categoria (1) que não o primeiro, segundo, sétimo e
oitavo pedido de retirada e consistindo em: ----------

(a) um mínimo de 70% de cada um dos orçamentos do EEE'
gastos durante o período de doze (12) meses do ano
anterior

à data de Fevereiro em que a

retirada é

feita, conforme especificado no Anexo 4 do presente
Contrato; --------------------------------------------
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p. 6(

(b) um mínimo de 30% de cada um dos orçamentos do EEP
gastos durante os primeiros seis meses do ano em que
a retirada de agosto referida no Anexo 4 do presente
Contrato é feita; ------------------------------------

tudo conforme estabelecido no Manual Operacional do
Projeto e as instruções adicionais referidas na Seção
S V •

1 -l-

4t1

À '. fl%..

)

£_

S.? SI •_ rato
_
•_
Cont

5. "Defesa Civil" significa

Wmr,-t-

ry'

Casa Militar-Defesa

Civil, o escritório da Mutuária de defesa civil no
âmbito da sua Presidência ou qualquer sucessor da
mesma aceitável para o Banco. ------ - -----------------

6. "Categoria" significa uma categoria estabelecida
na tabela da Seção IV do Anexo 2 do presente
Contrato. --------------------------------------------

7. "Região Central" significa região da Mutuária
composta por cerca de 131 municípios, conforme
especificado no Manual Operacional do Projeto. -------

8.

"Diretrizes de Consultaria" significa as

"Diretrizes: Seleção e Contratação de Consultores
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pelas Mutuárias do Banco Mundial", datada de janeirc
de2011. ---------------------------------------------

9.

'Indicador Relativo ao Desembolso" ou 'DLI"

significa qualquer dos indicadores estabelecidos no
Anexo 5 do presente Contrato. -------- - ---------------

10. "Fórmula do DLI" significa a fórmula que consiste
• a s_,

iuvnrr

a a .aa

1

..# '.* a

elÉM

'.a a-.

número total de DLIs.

li.

flT T

— — a a.'

ri1mrr, r4^

— S.4a 1 !.j_F a. .1. a.4 '._# a.?

A4

t74

4- ,-L-

•_4 S V a .4 a a.a s..#

.s

C S '#

---------------------------

"Programa de Despesas Elegíveis" ou "EEP"

significa um conjunto de investimento definido e as
despesas correntes (incluindo obras, bens e serviços
sem consultoria, serviços de consultores, Custos
operacionais, e Subsídios, incorridos pela Mutuária
nos códigos orçamentários previstos no Anexo 4 do
presente Contrato (e, portanto, tal conjunto de
despesas constitui um subconjunto das Despesas
Elegíveis definidas nas Condições Gerais). ------ ---

12. O "Relatório de Gastos do EEP" significa qualquer
relatório preparado pela Mutuária, de acordo com o
Manual Operacional do Projeto e referido na Seção
I.C.1

do Anexo 2 deste Contrato sobre o status dos
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gastos dos Programas de Despesas Elegíveis no âmbito
da Farte 1 do Projeto. -------------------------------

EMATER" significa

13.

Instituto

Paranaense de

Assistência Técnica e Extensão Rural-EMA TER, a
agência da Mutuária de assistência técnica e extensão
rural estabelecida nos termos da lei n° 6.969 da
Mutuária datada de 26 de dezembro de 1977, conforme
me,-14
F
£1 t'. ___

— S

rir.

_'SI

i1m
%A

'.a%

t

%..

acordo com a Lei n° 14.832 da Mutuária de 22 de
1 setembro de 2005 ou de qualquer sucessora da mesma
aceitável para o Banco. ------------------------------

14.

Quadro de Gestão Ambiental" ou "EMF" significa o

quadro preparado pela Mutuária, aceitável para o
Banco, datado de janeiro de 2012, publicado e
disponível para o público em 9 de fevereiro de 2012
em www.sepl.pr.gov.br, que define -as medidas de
proteção ambiental em relação ao Projeto, incluindo:
(a) as diretrizes a serem seguidas em conexão com a
descoberta dos bens culturais; (b) as diretrizes para
a realização de avaliações ambientais no âmbito do
Projeto e da preparação dos

EMPs

pertinentes; (c) as

orientações para abordar os impactos sobre os
habitats naturais (triagem de determinadas atividades

1
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e gestão sustentável de áreas de preservação afetadas

para melhorar habitats naturais), e (d) as diretrizes
para a gestão de pragas e para abordar qualquer
impacto sobre as florestas) ; e (e) os procedimentos
de fiscalização ambiental, monitoramento e avaliação
do Projeto, conforme tal quadro possa ser alterado ao
longo do tempo com o acordo prévio por escrito do
Banco.

--- --------------------------------------------

15. 'Plano de Gestão Ambiental" ou 'EMP" significa
qualquer plano preparado pela Mutuária e aprovado
pelo Banco, conforme o mesmo possa ser alterado ao
1 r ri ri ri riri

Til ri ri r rim ri . r ri r riri ri 'r ir i ri

g=

ri ri r-

,- 'i i *-e-%

Banco. -----------------------------------------------

16.

Coeficiente deExecução"' significa o coeficiente

aplicável a ser utilizado na aplicação da Regra de
Execução Orçamental para calcular o montante elegível
para o desembolso para cada pedido de retirada na
categoria (1) que não seja o primeiro, segundo,
Sétimo e oitavo pedido de retirada dependendo do
ranking baixo, muito baixo ou satisfatório alcançado
pelo montante do orçamento gasto dos respectivos
EEPs, conforme estabelecido no Manual Operacional do
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Projeto e nas instruções adicionais referidas na
Seção IV-A.1 do Anexo 2 do Contrato de Empréstimo.

17. "Condições Gerais" significam as "Condições
Gerias para Empréstimos do Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento", de 12 de março de
2012. ------------------------------------------------

11O

.1. 1.1 •

"Q.
,-4-.
aS,?s'aal..,._,
a,1.

1
..JJ_hLSS J_ S%...LA

%.I

fi
a.

ri.-4

reembolsável disponibilizado para uma Associação de
Produtores, uma Associação ou Município para
financiar o custo de bens, obras, serviços de
consultores e custos operacionais, conforme o caso,
de atividades implementadas por essas Associações,
Associação de Produtores ou Municípios. --------------

19. "Fornecedor de Serviços de Saúde" significa um
hospital legalmente estabelecido elegível para
prestar serviços de saúde, nas Partes 1.4 (a) (v) e
2.8 (c) do Projeto conforme as exigências do Manual
Operacional do Projeto. ------- - --- - ----------- - ------

20.

"LAP" significa

Instituto Ambiental do Paraná,

o

Instituto Ambiental da Mutuária estabelecido pela Lei
n° 10.066 da Mutuária de 27 de Julho de 1992,
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_14.______J-_
L L.L

- T-.4 ....O 11
JJ
Li
.J_ J. •
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i..,4.....
..4.J.

13 de fevereiro de 1996, ou qualquer sucessor da
mesma aceitável para o Banco..

21. "Contrato de Implementação" significa qualquer um
dos acordos a serem realizados em conformidade com as
disposições da Seção I.B do Anexo 2 do presente
Contrato

. -------------------------- - ------------ ----

22. "Quadro de Planejamento de Povos Indígenas" ou
"IPPF" significa o quadro preparado pela Mutuária,
aceitável para o Banco, datado de abril de 2012 e
publicado e disponível para o público em 19 de abril
de 2012 em www.sepl.pr.gov.br, que define os
procedimentos a serem seguidos durante a
implementação do Projeto para resolver qualquer
impacto sobre os povos indígenas e
território da

Mutuária,

quilombolas no

incluindo as medidas

culturalmente adequadas a serem implementadas; (b) a
exigência para a preparação dos Planos de Povos
Indígenas Planos conforme os termos do IPPF; e (c) os
requisitos de monitoramento; conforme tal quadro
possa ser alterado ao longo do tempo com o acordo
prévio por escrito do Banco. ------- - ------------ -----

Dezembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 19 73261

p. 6E

PAR-002.436(001) - Livro 006 - N° 87

23. "Planos dos Povos Indígenas" ou "IPP" significam
qualquer plano preparado pela Mutuária de acordo coni
o IPPF e aprovado pelo Banco, conforme o mesmo possa
ser alterado ao longo do tempo com o acordo prévio
por escrito do Banco. --------------------------------

24. "Quadro de Reassentamento Involuntário" ou "RF"
significa o quadro preparado pela Mutuária, aceitável
para o Banco, datado de abril de 2012 e publicado e

disponível para o público em 19 de abril de 2012 em
www.sepl.pr.gov.br,

que

estabelece:

(a)

os

procedimentos a serem seguidos durante a
implementação do Projeto para resolver qualquer
Reassentamento, (b) a exigência de elaboração de
planos de Reassentamento conforme os termos da RE, e
(c) a vigilância de qualquer Reassentamento sob o
Projeto; conforme tal quadro possa ser alterado ao
longo do tempo com o acordo prévio por escritodo
Banco. -----------------------------------------------

25.

ITCG" significa Instituto de Terras, Cartografia

e Geociências, o Instituto de Terras, Cartografia e
Geocjências da Mutuária, estabelecido de acordo com a
Lei n° 14.889, de 04 de novembro de 2005, ou qualquer
sucessor da mesma aceitável para o Banco. ------------
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' Mi r 1 .-' 1

grupos

-"

1r r 1 f i

p 67

1c

ii â=

v

M) i r 1

1 rN i r

n11

de municípios localizados no território da

Mutuária participando

nas

partes 1.1 (a) (ii) (C),

1.1 (b), (iii) (B). 1.3 (c) e 1.4 do projeto no
âmbito dos termos de um Contrato de Implementação.

27 "Entidade Participante" significa qualquer
Agência do Projeto, Município, Associação e Prestador
de Serviço de Saúde. --- ----------- - ------------------

28. "PCU" ou "Unidade de Coordenação do Projeto"
significa

Unidade de Implementação do Projeto,

a

unidade referida na Seção I.A.1 (a) do Anexo 2 do
presente Contrato. -----------------------------------

29.

"Indicadores de Desempenho" significa o

acompanhamento do projeto e indicadores de avaliação
estabelecido no Manual Operacional do Projeto. -------

30.

"Diretrizes de Contratação" significa as

"Diretrizes: Contratação no âmbito de Empréstimos do
BIRD e Créditos da AID", de janeiro de 2011. ---------

Dezembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PAR-002Ã36(001)

31.

"Plano

Quarta-feira 19 73263

- Livro 006 - N° 87
de

P. 68

Contratação"

significa

o

plano

de

contratação da Mutuária para o Projeto, datado de 05
de setembro de 2012 e referido no parágrafo 1.16 das
Diretrizes

de

Contratação

Diretrizes

de

Consultoria,

atualizado

ao

longo

do

e

parágrafo

conforme

tempo,

de

o

1.24
mesmo

acordo

das
seja

com

as

disposições dos referidos parágrafos. ----------------

32.

"Produtor de Associação" significa uma

Associação, cooperativa ou outra forma legalmente
estabelecida de organização dos produtores rurais
elegíveis para a participação na Parte 1.1 (b) (iii)
(C) do Projeto conforme os termos do Manual
Operacional do Projeto.

33. "Comitê de Gestão de Projetos" significa o comitê
previsto na Seção I.A. (B) do Anexo 2 do presente
Contrato. --------------------------------------------

34. "Secretarias do

Projeto" significa SEEDI SEPL,

SEFA, SEAP, SEAB, SEMA e SESA de Defesa Civil. -------

35.

"Setor do Projeto" significa qualquer dos

seguintes setores da Mutuária; Desenvolvimento Rural
Sustentável, Gestão de Riscos

Ambientais e de

73264 Quarta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2012

p 69

PAR-002.436(001) Livro 006 - N° 87

Desastres, Educação e Saúde, conforme os códigos
estabelecidos na tabela no Anexo 4 do presente
Contrato. --------------------------------------------

36. "Agência do Projeto"

significa coletivamente IAP,

EMATER, AGUASPARÂNA e ITCG. - -------------------------

37. "Manual Operacional

do Projeto" significa o

manual referido na Seção I.F.l do Anexo 2 do presente
Contrato,

conforme o mesmo possa ser

alterado ao

longo do tempo com o acordo prévio e por escrito do
Ranco .

--- --------- --- ------------------------- - ---

38.

1'Quilombola"

significa

uma comunidade de

descendentes de africanos que vive em território da
Mutuária e reconhecida como tal pelo Avalista. -------

39. "R$" significa Reais, moeda da Mutuária. ------- -40. "Reassentamento" significa o impacto de: (i) uma
tomada involuntária de terra no âmbito do Projeto,
cuja tomada faz com que as pessoas afetadas tenham:
(a) sua fonte de renda ou meios de subsistência
prejudicados (caso as pessoas afetadas tenham que se
mudar para

outra locação ou não); ou (b) direitos,
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título ou interesse em qualquer casa, terra
(incluindo instalações, terrenos agrícolas e
pastagens) ou qualquer outro ativo

fixo

ou móvel

adquirido ou possuído, temporária ou permanentemente;
ou (c) o acesso a ativos produtivos adversamente
afetados, temporária ou permanentemente, ou (d)
negócio, ocupação, trabalho ou local de residência ou
habitat afetado, temporária ou permanentemente; ou
(ifl uma rstriço involuntária de acesso aos

recursos naturais em parques legalmente designados e
áreas protegidas (incluindo reservas), que provocam
U..LtL

..LIILpd.L. LL

alt2y C1 Li. V (J

C1

V

es ZtJ

afetadas. --------------------------------------------

41. "Plano de Reassentamento- ou "RP" qualquer plano
elaborado seguindo as exigências do Quadro de
Reassentamento Involuntário e aprovado pelo Banco,
conforme o mesmo possa ser alterado ao longo do tempo
com o acordo prévio e por escrito do Banco.

42. "Documentos de Salvaguardas" significa o Quadro
de Gestão Ambientai, o Quadro de Planejamento para
Povos Indígenas e o Quadro de - Reassentamento
Involuntário, e qualquer EMP, RP ou IPP preparado
pela Mutuária e aprovado pelo Banco.-----------------
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43.

'SEAB" significa

p. 71

Secretaria de Estado da

Agricultura e do Abastecimento, a

Secretaria de

Agricultura e Abastecimento da Mutuária, ou o
sucessor ou sucessores da mesma

aceitáveis para o

Banco. -----------------------------------------------

44.

'SEAP" significa

Secretaria de Estado da

Administração e Seguro Social da Mutuária, ou
1

sucessor ou sucessores da mesma aceitáveis para o
Banco . ------------------------------------------- ---

45.

'SEED" significa a Secretaria de Estado da

Educação, a

Secretaria de Educação da Mutuária, ou

sucessor ou sucessores da mesma aceitáveis para o
Banco . --------------- - -------------------------------

46. "SEFA" significa
Fazenda,

a Secretaria de Estado da

a Secretaria da Fazenda da Mutuária, ou

sucessor ou sucessores

da mesma aceitáveis para o

Banco . - --------------------- - ---------------- --------

47.

"SENA" significa a Secretaria de Estado do Meio

Ambiente e Recursos Hídricos, a

Secretaria de

Meio
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Ambiente e Recursos Hídricos da Mutuária, ou sucessor
ou sucessores da mesma aceitáveis para o Banco. ------

48. "SEPL" significa

a Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação Geral, a
Planejamento e

Secretaria de

Coordenação Geral da Mutuária, ou

sucessor ou sucessores da mesma aceitáveis para o

Banco.

------------------ - ------- - -------------- ------

49. 'SESA" significa s Secretaria de Estado da Saúde,
a Secretaria de Saúde da Mutuária, ou sucessor ou
sucessores da mesma aceitáveis para o Banco. ---------

E NADA MAIS HAVENDO A SER TRADUZIDO DESTE DOCUMENTO
ACIMA, ENCERRO A MESMA TRADUÇÃO, APONDO COM MINHA MÃO
DIREITA MINHA ASSINATURA NESTA DATA. -----------------

Curitiba, 03 de Outubro de 2012.

---------------------

(PFJ
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PARANA ("Borrower"). The Bank and the Borrower hereby agree as foliows:

ARTICLE i -GENERAL CONIIITIONS; DEFINITIONS
1.01. The General Conditions (as defined in the Appendix to this Agreement) constitute
an integral part of this Agreement.
1.02. Uniess the context requires otherwise, the capitalized terms used in this Agreement
have the meaniugs ascribed to them in the General Conditions or in the Appendix
to this Agreement.

ARTICLE II— LOAN
2.01, The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth or
refened to in this Agreement, the amount of three hundred and fifty million
Dollars, ($350,000I 000), as such amount may be converted from time to time
through a Currency Conversion in accordance with the provisions of Section 2.07
of this Agreement ("Loan"), to assist in financing the cost of the proj ect described
in Schedule 1 to this Agreement ('Project").
2.02. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in accordance with Section
IV of Schedule 2 to this Agreement:
(a)

iii respect of Part 1 of the Project to reimburse the Eligible Expenditures
incurred by the Borrower under the Eligible Expenditure Programs; and

(b)

in respect of Part 2 of the Project to reimburse the Borrower for Eligible
Expenditures incurred or as advances to the Borrower's designated
account identified in the instructions referred to in Section IV.A. 1 of
Schedule 2 to this Agreement, ali to finance Eligible Expenditures incurred
by the Borrower under the Project.

The Borrower's representative for the purposes of taking any action required or
permitted to be taken pursuant to this Section is the Secretary ofFinance.
2.03. The Front-end Fee payable by the Borrower shall be equal to one qiiarter of one
percent (0.25%) of the Loan amount.
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2.04. The interest payabie by the Borrower for each Interest Period shall be at a rate
equal to the Reference Rate for the Joan Currency plus the Variable Spread;
provided, that upon a Conversion of ali or any portion of the principal amount of
the Loan, the interest payable by the Borrower during the Conversion Period on
such amount shall be determined in accordance with the relevant provisions of
Article IV of the General Conditions. Notwithstanding the foregoing, if any
amount of the Withdrawn Loan Balance remains unpaid when due and such nonpayment continues for a period of thirty days, then the interest payable by the
Borrower shall instead be calculated as provided in Section 3.02 (e) of the General
Conditions.
2.05. The Payrnent Dates are April 15 and October 15 in each year.
2.06. The principal arnount of the Loan shall be repaid in accordance with the provisions
set forth in Schedule 3 to this Agreement.
2.07. (a)

The Borrower may at any time, in each case with the prior no objection of
the Guarantor, through the Secretariat of the National Treasury of the
Guarantor's Ministry of Finance, request any of the foliowing Conversions
of the terms of the Loan in order to facilitate pmdent debt management: (i)
a change of the Loan Currency of ali or any portion of the principal
amount of the Loan, withdrawn or unwithdrawn, to an Approved
Currency; (ii) a change of the interest rate basis applicable to: (A) ali or
any portion of the principal amount of the Loan withdrawn and
outstanding from a Variable Rate to a Fixed Rate, or vice versa; or (B) ali
or any portion of the principal amount of the Loan withdrawn and
outstanding from a Variable Rate based on a Reference Rate and the
Variable Spread to a Variable Rate based on a Fixed Reference Rate and
the Variable Spread, or vice versa; or (C) ali of the principal amount of the
Loan withdrawn and outstanding from a Variable Rate based on a Variable
Spread to a Variable Rate based on a Fixed Spread; and (iii) the setting of
limits on the Variable Rate or the Reference Rate applicable to ali or any
portion of the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding by
the estabiishment of an Interest Rate Cap or Interest Rate Collar on the
Variable Rate or the Reference Rate.

(b)

Any conversion requested pursuant to paragraph (a) of this Section that is
accepted by the Bank shall be considered a "Conversion", as defined in the
General Conditions, and shall be effected in accordance with the
provisions of Article IV of the General Conditions and of the Conversion.
Guidelines.

(c)

Prornptly foliowing the Execution Date for an Interest Rate Cap or Interest
Rate Coilar for which the Borrower has requested that the preinium be
paid out of the proceeds of the Loan, the Bank shall, on behalf of the
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Borrower, withdraw from the Loan Account and pay to itself the amounts
1
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of the General Conditions up to the arnount allocated from time to time for
the purpose in the table in Section IV of Schedule 2 to tbis Agreement.
ARTICLE 1H -PROJECT
3.01. The Borrower declares its commitment to the objective of the Project. To this end,
the Borrower shall:
(a)

under the overail coordination of SEPL carry out
(i)

Part 1. 1 (a) of the Proj ect through SEAB with the assistance of:
(A\

\ )

VA.4T1r1? 'iritli r,g'I

--'

tr
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rÇPrf
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tfthpPrnirt

(B) ITCG with respect to land regularization u.nder Part 1.1(a) (ii)
(DJ 01 LI1

rIoJt.,Lj

(C) Municipalities in respect of Part 1.1 (a) (ii) (c) of the Project;
and
(D) Associatioris with respect to Part 1.1(a) (iii) of the Project;
(ii)

Part 1.1(b) of the Project through SEAB with the assistance of:
(A) EMATER with respect to Parts 1.1(b) (i), and (ii), of the
Project;
(B) AGUASPARANA with respect to Part 1.1(b) (iii) (D)
(C) Municipalities and Associations of selected micro-catcbments
arcas with respect to Parts 1.1(b) (iii) (B); and
(D) Producers Associations with respect to part 1.1 (b) (iii) (C) of
the Project;

(iii)

Part 1.2(a) of the Project through SEMA with the assistance of
JAP and AGUASPARANA in the arcas of responsibilities of the
agencies concemed;

(iv)

Part 1.2(b) of the Próject through SEMA with the assistance of
Civil Defense, JAP and AGUASPARANA in the arcas of
responsibilities of the agencies concerned;
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(v)

Part 1.3 of the Project through SEED with the assistance of
Municipalities with respect to Part 1.3(c) tbereof;

(vi)

Part 1.4 of the Project through SESA with the assistance of: (A)
Municipalities and Flealth Service Providers with respect to Part
1.4(a) of the Project; and (B) Municipalities with respect of Part
1.4(b) of the Project; and

carry out Part 2 of the Project through SEPL with the assistance of the
Project Secretariats and the Project Agencies mentioned iii the preceding
paragraphs in the activities under their respective jurisdictions.

3.02. Without limitation upon the provisions of Section 3.01 of this Areement, and
exeept as the Borrower and the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall
ensure that the Project is carried out in accordance with the provisions of Schedule
2 to this Agreement.
ARTICLE IV -REMEDIES OF THE BANK
4.01. The Additional Event of Suspension consists of the foliowing, namely, that any of
the Participating Entities shall have failed to perform any of their obligations under
the corresponding Implementation Agreement.

ARTICLE V -EFFECTWENESS; TERMINATION
5.01. The Additional Conditions of Effectiveness consists of the foliowing, namely a
Project Operational Manual satisfactory to the Rank has heen adopted hy the
Borrower.
5.02.

The Additional Legal Matter consists of the foliowing, namely, that the Loan has
been duly registered with the Guarantor's Central Bank ofBrazil.

5.03.

Without prejudice to the provisions of the General Conditions, the Effectiveness
Deadline is the date rnnety (90) days after the date of this Agreement, but in no
case later than the eighteen (18) months after the Banes approval of the Loan
which expire on
ARTICLE VI— REPRFSENTATWE; AL)DRESSES

6.01. Except as provided in Section 2.02 of this Agreement, the Borrower's
Representative is its Governor.
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6.02. The Bank's Address is:
Intemational Bank for Reconstruction and Development
1818 IR Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America
Cable address:

Telex:

Facsimile:

INBAFRAD
Washington, D.C.

248 423(MC1) or
64145(MCI)

1-202-477-6391

6.03. The Borrower's Address is:
Dai
ji. Trn aar',i
A ÃASL'J

Praça Nossa Senhora de Saiette SÍN
Centro Cívico
80530-909 Curitiba, Paraná
Brazil
Facsimile: 55-41-3313-6333
With copy to:
Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral
Palácio das Araucárias, 4to andar
Rua Jacy Loureiro de Campos S/N
Centro Cívico
80530-915 Curitiba, Paraná
Brazil
Facsimile: 55-41-3313-6285
SEAI[N - Secretaria de Assuntos Intemacio'hais do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Esplanada dos Ministérios - Bloco "K" —5 andar
70040-906 Brasília, DF
Brazil
Facsimile: 55-61-2020-5006
AGR:EED at______________________________
the day and year first above written.

as of
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SCRIEDULE 1
Project Description
The objective of the Project is to make access to economio and human
development opportunities more equitable and environmentally sustainable in the
Borrower's territory tbrough the modernization of the Borrower's public sector and
revenue management.
Part 1: Fostering Equitable and Environmental Sustainable Economic and Human
Development
Canying out of the Eligible Expenditure Programa (EIEPs) as foliows:
1.1

Sustainable Rural Development
(a)

Territorial Economic Develonment (Pro-Rural).
Improvement of the competitiveness of small rural producers in the
Central Region, including lhe followmg:
(i)

capacity building of small rural producers in lhe Central Region,
mcludmg vuinerable groups such as indigenous people and
Quilombolas, and capacity building of strategic pariners mvolved
in Project implementation, such as EIvIATER, territorial and
municipal councils, local leaders and non-governmental
orgarnzations;

(ii)

strengthening the provision of public support services in: (A)
research and innovation; (B) land regularization; and (C) rural
roads rehabilitation; and

(iii)

support for sustainable busmess initiatives of groups of small rural
producers through the provision of Grants to Associations to carry
out selected activities to foster greater integration of producers
groups wjth remunerative value-chains.

Trrvp,1 Wttcr

rid Sriil T4ncernent

in

-
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-

-
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Fostering sustainable agriculture in selected micro-catchrnent arcas most
susccptiblc to cnvironmental degradation through:
(i)

the adoption of improved methodologies and techniques for the
sustainable management of rural arcas;
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(ii)

environmental education; and

(iii)

the promotion of the adoption of sustainable agricultural and
natural resource management practices by rural producers in
selected micro-catchment arcas through:
(A)

the preparation of micro-catchment development plans;

(B)

the provision of Grants to Associations or Municipalities,
for the benefit of groups of rural producers, for
1f'mtrt'

rf

i,-i1-

tfa,1

ii-

micro-catchment development plans prepared under the
Proj ect;

1.2

(C)

the provision of Grants to Producer Assocíations for the
implementation of agro-ecological business initiatives;
and

(D)

improved access to potable water for poorer communities
mpnority arcas.

Environinental and Disaster Risk Management
(a)

Modernization of the Environmental Licensing System.
Adoption of new techniques and procedures for environmental Ucensing,
and capacity building of the Borrower's environmental agencies to
strengthen environmental compliance and enforcement.

(b)

Natural and Man-Made Disaster Risk Managment
Carrying out of activities to strengthen the Bonower's system for
nrevention and response to dissters snd enc-'itv háldirio, of the. PrniertSecretanais and Projeci Agencies involved.

1.3

Education
(a)

Learning Assessment Systeiu
Implementation of SEED's student leaming assessmcnt system and
carrying out of tests and dissemination activities.

(b)

Teacher Development Prograni
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Improvement of the skills and proficiency of teachers in the Borrower's
schools network (rede pública estadual) , through in-service and
university-based teacher traiaing for such teachers.
Ti,_
_drï rf Çp r4ir1-Firi1tie
(' .-P-'vnn
Rçr,lt
--. u--

Rehabilitation repairs and in some cases expansion of the existing
Borrower's (escolas estaduais)schools, inter alia, science laboratories,
libraries and computer laboratories, school furniture and some equipment.
1.4: Health
(a)

Emgency Care.
Expansion and consolidation of the Emergency Health Care Network,
through:

(b)

(i)

the provision of in-service management training, improving
management capacity for referral hospitals and other heakh
facilities with focus on scaling-up, care deliveries fiows, logisties
and managerial processes;

(ii)

the provision of technical care training, developing and
implementing care guidelines based on scientific evidence;

(üi)

expansion of trauma care, aero medical transport and specialized
health services for treating multiple trauma, myocardial infarction
and stroke;

(iv)

expansion ofpre-hospital emergency health care;

(v)

implementation of performance-based contracts; and

(vi)

the strengthening of the Borrower's patient referral system.

Infant and Maternal 1Jealthcare Network.
(i)

Expansion of infant and maternal health care; and

(ii)

construction, expansion and equipping of primary care units of
selected Municipalities.

Part 2: Technical Assistance for More Efficicnt and Effective Publie Management
2.1:

Fiscal Quality
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Provision of technical assistance to review:

2.2:

(a)

(i) the motor-vehicle property tax (IPVA) assessment and coliection
process; and (li) the assessment and coliection process of the tax on
inheritances and donations (ITCMI));

(b)

the process of coilection of overdue taxes; and

(c)

ali public segregated funds.

Institutional Modernization
(a)
b)

23:

Review of organizational structures and procedures for the modernization
of the Borrower's public administration;
strengthening of budget processes;

(c)

introduction of results-based management and strengthening of monitoring
and evaluation capacity; and

(d)

strengthening of internal control procedures.

More Strategic and Efficient fluman Resources Management
(a)

Strengthetung ofcontrols over personnel expenditures;

(b)

improving attraction and retention of personnel, in particular in center-ofgovernment institutions;

(c)

modernizatíon of the Borrower's Human Resource Management
Directorate and its units statewide;
_,_

iiioerjuzauoii 01 L11

(e)

2.4:

n

..i
nurrowers occupanonai
neann
service; and
ii

strengthening of the Borrower's School of Government and promoti.ng a
performance-based public adrninistration.

Mitigating the Environmental Impact of the Agricultural Sector
(a)

Review of existing studies on the irnpact of key agricultural subsectors ou
the environment (in particular, on water, sou, biodiversity and greenhouse
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gas emissions), as well as carrying out of complementary analysis as
needed;

2.5:

2.6:

2.7:

(b)

analysis of options available to address the negative impacts of sub- sector
activities identified under (a) above; and

(c)

analysis of flnancing rnstruments available to mitigate the impact of the
agricultural sector on the environment and how they could be used at the
State, municipal and other adm.inistrative subdívision leveis.

Support to the Modernization of the Environmental Licensing System
(a)

Carrying out studies and analysis related to environmental momtoring and
enforcement;

(b)

modernization of the information technology systems; and

(c)

training related to the strengthened environmental management approach
developed u.nder Part 1.2 (a) of the Project.

Support to the Development of a State Disaster Risk Management System
(a)

Carrying out studies for the development of diagnosties, methodologies,
plans and procedures for the management of nsk and disaster iii the
Borrower's temtory; and

(b)

capacity building related thereto.

Education
(a)

Design and setting up of a new leaming assessment system;

(b)

impact evaluation of the Borrower's education development plans to
improve teacher effectiveness; and

(e)

development of an integrated system for the management of the
Borrower's schools infrastructure and equipment.

2.8: Heath
(a)

Design and structuring of a robust information system to monitor the
health care networks implementation, including planning, budgeting,
epidemiological indicators and monitoring and evatuations modules;

(b)

development and implementation of a comrnunication plan driven by the
BorrQwer's health system users and professionais; and
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SCHEDULE 2
Project Executiou
Section L

Implementation Arrangements

Tni.tirn91 Arrinoempntç

1.

No later than two (2) months after the IEffective Date, the Borrower shall create
and thereafter operate and maintain, until the completion of the Project:
(a)

a coordination unit within SEPL, to be responsible for the overali
coordination of the Project (the "PCU"). Such unit sha[l have staif m
adequate numbers and with qualifications and experience satisfactory to
the Bank including a Project coordinator, a deputy coordinator, a
procurement specialist, a financial inanagernent specialist, a safeguards
specialist and other personnel needed for the effective implementation of
the Project, ali as set forth in the Project Operational Manual; and

(b)

a Project Management Committee, with representatives of ali the Project
Secretariats and Project Agencies involved in the Project to be responsible
for overseeing implementation, monitoring and evaluation of ali Project
activities at least twice a year, and provide reeommendations based on the
Yl
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the Project, and with structure and functions satisfactory to the Bank, as set
forth in the Project Operational Manual.
B.

Inter-Institutiona! Agreements
Th.e Borrowcr shall, prior to initiating Project activities for which a Participating
Entity is responsible, and foliowing the model in the Project Operational Manual,
enter into separate implementation agreements (the Implementation Agreements),
satisfactory to the Bank:
(a)

through SEAB, with EMATER and ITCG for implementation of their
respective Parts of Part 1.1(a) of the Project,

(b)

through SEAB, with EMATER, AGUASPARANA, and Producer
Associations for implementation of their respective Parts of Part 1. 1 (b) of
the Proj ect;

(c)

through SEMA, with LAP and AGUASPARANA for implementation of
their respective Parts of Part 1 .2(a)of the Project;
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(d)

through SEMA, and Civil Defense with JAP and AGIJASPARANA for
1fl-\ '.J.L
rsf+K
of their r Qrttve Parte of Part 14 .4et1J)
LSfls 1. iJJ%.LsL,

(e)

through SEED, with Municipalities for implementation of their respective
Parts of Part 1.3 (c) of the Project; and

(f)

through SESA, with Municipalities and Health Service Providers for
implementation of their respective parts of Parts 1.4 (a) and (b) of the
Project;

(g)

through SEAB, with each Municipalities and/or Association, as the case
rnay be, for the implementation of their respective parIs under Part 1.1(a)
of the Project,

(h)

Throuh SEAB, with each Municipality, Association and/or Producer
Association, as the case may be, for the implementation of their respective
JcIlL
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setting forth, inter alia:
(a)

the relevant Participating Entity's obligation: (A) to comply as applicable
with the Safeguards Documents, the Anti-Corruption Guidelines, and as
applicable the provisioris set forth in Section 111 of this Schedule 2; and

(b)

financial management provisions detailing the flow of iiiformation and/or
flow of funds between SEPL and the relevant Participatmg Entity in order
for the Borrower to comply with its obligations under Section II of this
Schedule2.

2.

The Borrower shall exercise its rights and carry out its obligations under each of
the Implementation Agreernents in such rnanner as to protect lhe interests of lhe
Borrower and the Bank and to accomplish the purposes of lhe Loan. Except as the
Bank shall otherwise agree, the Borrower shall not amend, assign, terminate, waive
or fail to eriforce any provision of any ofthe Impiementation Agreements. In case
of any conflict between the terms of any of the Implementation Agreements and
those of this Agreement, lhe terms of this Agreerrient shall prevail.

C.

Implenientation Arrangements for Part 1 of the Project

1.

The Borrower shall, through SEPL, furnish to the Bank oh or about February 28
and August 31 of each ycar, starting on the first such date after the Effective Date,
regular reports (the EEP Spending Reports) prepared in accordance with the
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provisions of the Project Operational Manual and the additional instructions
referred to in Section IVA. of this Schedule.
2.

The Borrower shall, through SEPL:
(a)

have ali the Project procurement records and documentation for each
calendar year of Part 1 of the Project audited, in accordance with
appropriate procurement auditing principies by independent auditors
acceptable to the Bank
1

1

111 1

1

1

rurmsn to ule .banK
Bank as soou as avauaoie, oui. rn any case flOL laLer Ufl SIX
montbs afier the end of each such calendar year, the procurement audit
report of such audit by said auditors, of such scope and in such detail as
the Bank shall have reasonably requested; and
(c)

furnish to the Bank such other information concerning said procurernent
records and documentation and the procurement audit thereof as the Bank
shall from time to time reasonably request.

2.

The Borrower shali ensure that the budget code number indicated in Schedule 4 to
this Agreement shall conform to the Borrower's annual budget iaw. The Borrower
and the Bank agree that such budget c.ode number may change under the
Borrower's subsequent annual budget laws provided, however, that there is no
change in the corresponding EEP described in Schedule 4 of this Agreement and in
the undcrlying activities to be financed by the Bank under such EEP.

3.

The Borrower and the Bank may jointly revim, once every year, the amounts
assigned per budget code to the EEPs detailed in Schedule 4 to this Agreement,
and the Borrower shall adjust as needed the budget amounts of any EEP with the
prior written agreement of the Bank.

4.

The Borrower shall not later than eighteen (18) months after the Effective Date,
carry out a mid.-term review with the Bank on the overail progress in the execution
of Part 1 of the Project and on the accomplishment of said Part of the Project and
shall agree with the Bank whether it will be necessary to modify any existing DLIs
or incorporate new ones, ali in a manner acceptable to the Bank.

5.

If, at any time, the Bank determines that any portion ef the Loan proceeds was
used for items improperly procured in violation of Section iii to this Schedule, was
not used for Eligibte Expenditures or, in case of the Eligible Expenditure Programs
under Part 1 of the Project, was not supported by evidence of actual spending by
the Borrower under said Eligibie Expendittwe Progiairis aiidíor by evidence af
satisfactiori of other critena set forth in this Agreement or in the Project
Operational Manual, the Borrower shall promptly refund any such portion to the
Bank as theBank shall specify by notice to the Borrower.
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Anti-Corruption
The Borrower shall ensure that the Project is carried out m accordance with the
provisions of the Anti-Corruption Guidelines.

E.

Safeguards

1. -

The Borrower shall, through the Project Secretariats implement, and cause the
Project Agencies and other Participating Entities, to implement the Project in
accordance with the provisions of the Environmental Management Framework
(EMF) (including with the provisions of each Enviroumental Management Plan as
approved by the Bank), and the Indigenous Peoples Framework (including with the
provisions of each Indigenous Peoples Plan as approved by the Bank).

2.

The Borrower shall ensure that Project activities do not involve any Resettlement.
In the event that any Resettlement were to take pace, implement, and cause the
Project Agencies and other Participating Entities, to implement the Project in
accordance with the lnvoluntary Resettlement Framework (including with the
provisions of each Resettlement Plan as approved by the Bank).

F.

Project Operational Manual

1.

The Borrower shall, with the assistance of the Participatmg Entities implement the
Project in accordance with a manual, satisfactory to the Bank (the Project
Operational Manual), which shall include, inter alia:
(a)

the Performance Indicators;

(b)

the procedures for the carrying out and monitoring of the Project;

(c)

lhe detailed criteria for the monitoring of the DLIs;

(d)

the procurement and financial requirements of lhe Project;

(e)

the roles and responsibiities of each Project Secretariat and Project
Agencies and other Participating Entities;

(f)

the Environmental Management Framework;

(g)

the Involuntary Resettlement Framework,

(h)

the Indigenous Peoples Planrnng Framework;
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(i)

the Project chart of accounts and internal controis, reporting procedures
and the format of the Interim irnaudited financial reports referred to in
Section H.B.2 of this Schedule;

(j)

model oflmplementation Agreements; and

(k)

the specific requirements for disbursements under EEPs including the
coefficients of the Budget Execution Rule, the DLIs applicable to each
withdrawal and the fotmat of the EEP Spending Report.

In case of any conflict between the terms of the Operational Manual and this
Agreement, the provision of this Agreement shall prevail.
2.

Except as the Borrower and the Bank may otherwise agree in writing, the
Borrower shall not abrogate, amend,, suspend, waive or otherwise fail to enforce
the Project Operational Manual or any provision thereof.

Section U.

Project Monitojjng Re-Porting and Evaluation

A.

Project Reports

1.

The Borrower, through SEPL, shall monitor and evaluate the progress of the
Project and prepare Project Reports in accordance with the provisions of Section
5,08 of the General Conditioris and on the basis of the Performance Indicators.
Each Project Report shall cover the period of one calendar semester, and shall be
furnished to the Bank not later than 60 days afier the end of the period covered by
each such report.

2.

Without limitation to the provisions of paragraph 1 of this Section, the Borrower
shall, through SEPL, include the foliowing information in each Project Report:
(a)

the Borrower's compliance with the DLIs; and

(b)

a section describing any condition which interferes or that could
potentially interfere with Project implementation, including any
environmentallsocial issues that may arise during Project iinpleinentation.

B.

Financial Management, Financial Reports and Audits

1.

The Borrower shall maintain or cause to be niaintained a financial management
system in accordance with the provisions of Section 5.09 of the General
Conditions.

2.

Without limitation to the provisions of Part 1 of this Section, the Borrower,
through SEPL, shall prepare and furnish to the Bank as part of each Project Report,
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interim unaudited financial reports and customized statement of expenditures, as
defmed in the Project Operational Manual, for the Project covering tlie pertinent
sernester, in forni and substance satisfactory to the Bank.
3.

The Borrower, through SEPL, shall have às Financial Statements audited in
accordance with the provisions of Section 5.09 (b) of the General Conditions.
Each audit of the Financial Statements shall cover the penod of one fiscal year of
the Borrower. The audited Financial Statements for each such period shall be
furnished to the Bank not later than six months after the end of such penocL

Section ifi.

Procurement

A.

General

1.

Goods, Works and Non-Consulting Services. Ali goods, works and nonconsulting services required for the Project and to be ffnanced out of the proceeds
of the Loan shall be procured in accordance with the requirements set forth or
referred to in Section 1 of the Procurement Guidelines, and in accordance with the
provisions of this Schedule as the case may be.

2.

Consuttant Services. Ali consultant services required for the Project and to be
financed out of the proceeds of the Loan shall be procured in accordance with the
requirements set fortE or referred to in Sections 1 and IV of the Consultant
Gii1e.Hnes. and in

rdanr with flim nrnvinn nf thç Shdii1e nç fhe

may be.
.J.
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particular procurement methods or methods of review by the Bank of particular
contracts refer to the corresponding method described in the Procurement
wiaeunes, or Consultant uuiceimes, as me case may De.
B.

Particular Methods of Procurement of Goods, Works and Non-Consulting
Services

1.

Interuational Competitive Bidding. Except as otherwise provided in paragraph 2
below, goods, works and non-consulting services shall be procured under contracts
awarded on the basis oflnternatíonal Competitive Bidding,

2.

Other Methods of Procurement of Goods, Works and Non-Consulting
Services, The foliowing table specifies the methods of procurement, other than
Intprntrnl C,tfv'

Atrr

uÍ',r'h rn', hr-.

frr

r,Ac

rrrl-,

consulting services. The Procurement Plan shall specify the circumstances under
which such methods may be used.
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Procurement Method
(a) National Competitive Biddmg (including in respect of goods, non-consulting
services and works, convite, tornada de preços and concorrência set forth in the
as well as procurement in accordance
Guarantor's Law No. 8.666 of June 21, 1993,
with the method known as "pregão eletrônico", as provided in the Guarantor's Law
No. 10520, ofJuiy 17, 2002, under an eprocurement system approved by the Bank),
subject to the following additional procedure, nainely, that the bidding documents
shall be acceptabie to the Bank
(b) Shopping
(c) Direct Contracting
(d) Community Participation foliowmg procedures acceptable to the Bank, as
described in the Project Operational Manual.
C.

Particular Methods of Procurement of Consultants' Services

1.

Quality- and Cost-based Selection. Except as otherwise provided in paragraph 2
below, consuitants' services shall be procured under contracts awarded ora the basis
rÇfl,i,1fi, t,rI Cf

2.

lp'tr,ri

Other Methods of Procurement of Consultants' Services. The followingtable
spcçIucs ui iucuiuus vi pIut.uu1cLlL, UuicI ULdIL yUiality dilU

which may be used for consultants' services. The Procurement Plan shall specify
the circumstances under wbich such methods may be used.
Procurement Method
(a) Selection based on Consultant's Qualifications
(b) Quality-based Selection
(e) Least Cost Selection
(d) Selection under a Fixed Budget
(e) Procedures set forth in Section V of the Consultants Guidelines for the Selection of
Individual Consultants
(f) Single Source Selection (SSS)
D.

Review by the Bank of Procurement flecisions

The Procurement Plan shall set forth those contracts which shall be subject to the Bank's
Prior Review. Ali other contracts shall be subject to Post Review by the Bank.
Section IV.

Withdrawal ofLoan Proceeds

A.

General

1.

The i3orrower may withdraw the proceeds of the Loan in accordance with the
provisions of Article H of the General Conditions, this Section, and such additional
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instructions (Disbursement Letter) as the Bank shall specify by notice to the
Borrower (mcluding the "World Bank Disbursement Guidelines for Projects"
dated May 2006, as rcvised from time to time by the Bank and as made applicable
to this Agreement pursuant to such instructions), to finance Eligible Expenditures
as set forth in the table in paragraph 3 below.
2.

Without limitation to the provisions of paragraph 1 of this Section, withdrawals of
the Loan may be made as: (a) reimbursements in respect of Parts 1 and 2 of the
Project; or (b) advances to the Borrower's designated account identified in the
instructions referred to in paragraph 1 above in respect of Part 2 of the Project.

3.

The followmg table specifies the categories of Eligible Expenditures that may be
.....1.t... T
k_
ri
Li. LLÇ pLULu U LUÇ
JC1 -dLgUIy , u
auauonOi Inc amounLs
of the Loan to each Category, and the percentage of expenditures to be financed
for Eligible Expenditures in each Category.
LI1iO.i1'U ULL

Category

Amount of the Loan
Allocated
(expressed in USfl)
314,125,000

(1) Eligible Expenditure
Programs under Part 1 of the
Proj ect

35,000,000

(2) Goods, consultants'
seMes, non-consulting
services, Training and
Operating Costs under Part
2 of the Project
(3) Front-end Fee

875,000

Percentage of
Expenditures to be
financed
(inclusive of taxes)
50% of aggregate EEP
expenditures

100%

Amount payable pursuant to
Section 2.03 of this
Agreement in accordance
with Section 2.07(b) of the
(pnpr1 CcndifirrQ

(4) Premium for Interest
Rate Caps or Interest Rate
Collars
TOTAL AMOUNT
3,

O

350,000,000

For the purposes of this Section:

Amount due pursuant to
Section 2.07 (c) of this
Agreement
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(a)

the term "Training" means expenditures (other than for consultants'
services) incurred in connection with the carrying out oftraining, seminars,
and workshops under the Project, including, inter alia, logistics, the
reasonable travei cost (including transportation and lodging), and per-diem
of the trainera and trainees, tuition fees, as well as training materiais; and

(b)

the term "Operating Costs" means the following management and
supervision costs, to the extent they wouid not have been incurred absent
the Project, including: inter alia maintenance of office space, furniture and
equipment; rentai of offlce opace; cornrnunication eosts; processing fees
for land reguianzation,, per diem and travei expenditures of the Borrower's
and of selected Project Secretariats and Project Agencies' staff as specified
+l..
I1
,4
k, h
LYJUL1WJ1ULI U
111 LU
'J -'._

B.

Withdrawal Conditions; Withdrawal Period

1.

Notwithstanding the provisions of Part A of this Section, no withdrawal shall be
made:

2.

(a)

for payments made prior to the date of this Agreement, except that
withdrawals up to an aggregate amount not to exceed $50,000,000
equivalent may be made for payments made up to twelve months prior to
such date but on or after January 1, 2012, for Eligible Expenditures under
Category (1); and

(b)

for payments made under Category (1) unless:
(i)

the relevant EEP Spending Report, as referred to in Section. I. C. 1.
of this Schedule, shall have been submitted to, and found
satisfactory by, the Bank, in accordance with the provisions of the
Project Operational Manual and the additional instructions
referred to iii Section IV.A. 1 of this Schedule; and

(jj)
\ /

anv
annlicahle
Rule. and
Lhe arnlic21n1e Budcret Executirn
---d
- --Disbursement-Linked Jndieators have been met by the Borrower in
form and substance satisfactory to the Bank, ali as set forth in the
Project Operationai Manual and in the additiona! instructions
referred to in Section IV.A. 1 of this Schedule.

If the Bank has not received evidence of fuil compliance with the Budget
Execution Rule, in respect to any Loan withdrawal under Category (1), other than
for the first, second, seventh and eighth appiication for withdrawal (as referred tb
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in the Project Operational Manual and additional instructions referred to in Section
IVA. 1 of this Schedule) then, the planned disbursement amount shall be reduced
applying the Execution Coefficient in the applicable value set forth in the Project
Operational Manual and additional instructions referred to in. Section IV.A. 1 of
this Schedule; all as set forth therein.
3.

If the Bank has not received evidence of fuJi compliance with the DLIs, in respect
to any Loan withdrawal under Category (1), other than for the first application for
withdrawal then, lhe planned disbursement amount (afier the application of
the Budget Execution Rule above) for the third, fourth, fifth and sixth application
for withdrawal (as referred to in the Project Operational Manual and additional
instructions refei-red to m Section TV.A, 1 of this Schedule) shall be disbursed in
accordance with the DLI Formula, as referred to in the Project Operational Manual
and additional instructions referred to in Section 1V.A.l of this Schedule.

4.

Without limitation to the provisions in paragraphs 2 and 3 above, if the Budget
Execution Rule is only partially met, andlor the Bank has received only partial
eviclence of compliance under the DLIs, andlor the Borrower has not
presented
enough Eligible Expenclitures under the EEPs to disburse the fuil planned
disbursement amounts, the Bank may, at its option, authorize that the unwithdrawn

nnrtinri nf th- T — re--1tn- fr—m tbiç li--c nf evidnr

h-

-rr-d fnrwrri tn ht

subsequent withdrawals, provided that, if this occurs, the amount to be disbursed
by the Bank, m the aggregate under ali subsequent withdrawals, shall not exceed
45% of the sum of the total amounts of EEPs referred in the Iast four colunms of
the table in Schedule 4 to this Agreement for the years up to and inciuding the one
for which the withdrawal is made.
5.

The amounts carried forward for subsequent withdrawals shail be disbursed
as foliows:
(a)

(b)

the amounts carried forward due to noncompliance with the Budget
Execution Rule m one or more Project Sectors may be disbursed only if at
the time of the subsequent withdrawal:
(i)

the Budget Execution Rale has been met for the applicable Project
Sector(s); and

(li)

the )3orrower has subrnitted documentation of Eligible
Expenditures in the amount of at least 2 times the withdrawal
amo unt requested;

the amounts carried forward due to the non-achievement of DLIs may be
disbursed, only if at the time of the subsequent withdrawal:
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(i)

the applicable DLIs have subsequently been achieved; and

(ii)

the Borrower has submitted documentation of Eligibte
Expenditures in the amount of at least 2 times the withdrawal
amount requested; and

the amounts carried forward due to lack of documentation of Eligible
Expenditures in the amount of at least 2 times the amount requested for
withdrawal, may be disbursed at the time of the subsequent withdrawal
only if such amount of Eligible Expenditures is then submitted;

ali in accordance with the provisions set forth or referred to in the Project
Operational Manual and the additional mstructions referred to in Section IV. A.
lofthis Schedule.
6.

If any amount remains to be withdrawn from the Loan Account after the seventh
application for withdrawal (as referred to in the Project Operational Manual and
additional instructions referred to ia Section IV.A. 1 of this Schedule) due to partial
evidence of compliance with the Budget Execution. Rule and/or the DLIs andior
lack of documentation of Eligible Expenditures, the Bank may, at its option,
authonze such remaining amount to be disbursed as an exceptional disbursement,
prior to the Closmg Date, ia accordance with the DLI Formula (as referred to in the
Project Operational Manual and additional instructions referred to ia Section IV.
A. 1 of this Schedule) and provided the Borrower has submitted documentation of
Eligible Expenditures m the amount of at least 2 times the withdrawal amount
requested.

7.

The Closmg Date is November 30, 2017. The Bank may grant an extension of the
Closing Date only after the Guarantor's Ministry of Fmance has informed the Bank
that it agrees with such extension.
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SCIIEIMJLE 3
Amortization Schedule

Subj ect to the provisions of paragraph 2 of this Schedule, the Borrower shall repay
each Disbursed Amount in semiannual installments payable on each April 15 and
October 15, the first installment to be payable on the eleventh (11 th) Interest
Payment Date foliowing the Maturity Fixing Date for the Disbursed Amount and
the last installment to be payable on the thirtieth (30th) Interest Payment Date
following the Maturity Fixing Date for the Disbursed Amount. Each installment
except for the last one shall be equal to one-twentieth (1/20) of the Disbursed
Amount. The last installment shall be equal to the rernaining outstandLng arriount
of the Disbursed Amount.
2.

If any one or more instalhnents of principal of the Disbursed Amount would,
pursuant to the provisions of paragraph 1 of this Schedule, be payable afier
October 15, 2031, the Borro wer shali also pay on such date the aggregate amount
of ali such installments.

3.

The Bank shall notify the Loan Parties of the amortization schedule for each
Disbursed Amount promptiy after the Maturity Fixing Date for the Disbursed
Amount.

4.

Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 through 3 of this Schedule, in the
event of a Currency Conversion of ali or any portion of a Disbursed Amount to an
Approved Currency, the amount so converted in the Approved Currency that is
repayable on any Principal Payment Date occurring during the Conversion Period,
shall be determined by the Bank by multiplying such amount in its currency of
dnnrnnhnn
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that reflects the amounts of principal in the Approved Currency payable by the
Bank under the, Currency HedgeTransactionrelatingto the Conversion; or(ii)if
LUÇ L)cJ.iI1'L

SO UtLi1I1UK lii.

accoruaríce

WILI! LLIC LU1IVV1S1U11 UUIUCiU1S, LIIC

exchange rate component of the Screen Rate.
5.

Ir tne Withdrawn Loan Balance is aenominated in more ttian one Loan Currency,

the provisions of this Schedule shall apply separately to the amount denominated
in each Loan Currency.
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APPENDLX

Section 1.

Definitions

"AGUASPARANA" means Instituto das Águas do Paraná, the Borrower's Water
Institute established pursuant to the Borrower's Law Number 16.242 dated October 13,
2009 or any successor thereto acceptabie to Lhe Bank.
"Anti-Corruption Guidelines" means the "Guidelines on Preventing and Combating
Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants"
dated October 15, 2006 and revised in January 2011.
3.

"Association" means an association or other form of legal organization of a group of
..-....,
+... i....i v ..
.-...+ ,,...,4.
1 í.\ (\
f1\ (;
('P.' rf
iaiiiii ui
., \)
the Project respectiveiy.

4.

"Budget Execution Rule" means the axnount of budget execution required for ali
disbursements of Loan proceeds under Category (1) other than the first, second, seventh
and eighth app1icaton for withdrawal and consisting of:
(a)

a minimuni of 70% of each of the EEP budgets spent during the tweive (12)
month period of the calendar year prior to the February date in which the
withdrawal is made as specified in Schedule 4 of this Agreement; and

(b)

a minimum of 30% of each of the EEP budgets spent during the first six months
of the calendar year in wbich the August withdrawal referred to m Schedule 4 to
this Agreement is made;

ali as set forth in the Project Operational Manual and the additional instructions referred
to in Section 1V.A.1 of Schedule 2 to the Loan Agreement.
S.

"Civil Defense" means Casa Militar-Defesa Civil, the Borrower's office of civil defense
within its Presidency or any successor thereto acceptable to Lhe Bank.

6.

"Category" means a category set forth in Lhe table in Section IV of Schedule 2 to this
Agreement.

7.

"Central Region" means the Borrower's region comprisecl by approximately 131
municipalities, as specified in the Project Operational Manual.
"Consultant Guidelines" means the "Guidelines: Selection and Employment of
Consultants by World Bank Borrowers" dated January 2011.
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"Disbursement-Linked Indicator" or "DLI" means any of the indicators set forth in
Schedule 5 ofthis Agreement.
10.

"DLI Formula" means the formula consisting of the total number of DLIs complied
divided by the total number ofDLIs.

11.

"Eligible Expenditure Program" or "EEP" means a set of defined investment and
recurrent expenditures (ineluding works, goods, non-consulting services, consultants'
services, Operating Costs, and Grants, incurred by the Borrower under the budget codes
set forth in Schedule 4 to this Agreement (and thus said set of expenditures constitute a
subset of the Eligible Expenditures defined in the General Conditions).

12.

"EEP Spending Report" means any the report prepapred by the Borrower in accordance
with Lhe Project Operational Manual and referred to in Section I.C.1 of Schedule 2 to tbis
Agreement on the spending status of the Eligible Expenditures Programs under Part 1 of
the Project.

13.

"EMATER" means Instituto Paranaense de Ássitencia Técnica e Extensão RuralEMA TER, the Borrorower's agency for rural technical assistance and extension
established pursuant to the Borrower's law No. 6969 dated December 26, 1977 as
modified as an autonomous entity (autarquia) pursuant to the Borrower's Law No.
14.832 dated September 22, 2005 or any successor thereto aceeptable to the Bank,

14.

"Environmental Management Framework' or "EMIF" means the framework prepared by
the Borrower, acceptable to the Bank, dated January, 2012 published and available to the
public on February 9, 2012 at www.sepl.pr.gov.br, which sets out the environmental
protection measures in respect of the Project, including: (a) the guidelines to be followed
in connection with the finding of cultural properry; (b) the guidelines for the carrying out
of environmental assessments under the Project and the preparation of the pertinent EMPs;
(e) the guidelines to address impacts on natural habitats (screening of selected activities and
sustainable management of affected preservation arcas to improve natural habitats); and (d)
the guidelines for pest management and to address any impact on forests); and (e) the
procedures for the environmental supervision, inonitoring and evaluation of the Project, as
such framework may be amended from time to time with prior written agreement of the
Bank.

15.

"Environmental Managernent Plarf'or "EMP" mean any plan prepared by lhe Borrower
and approved by the Bank, as the sarne may be amended frorn time to time with Lhe prior
written agreement of the Bank.

16.

"Execution Coefficient" means the applicable coefficient to be used in the application of
the Budget Execution Rule to calculate the amount eligible for disbursement for each
withdrawal application under Category (1) otber than Lhe first, second, seventh and eigbth
application for withdrawal depending on the very low, low or satisfactory ranking
achieved as per the respective EEPs' budget amount spent, as set forth in the Project
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Operational Manual and the additional instructions referred to in Section IV. A. 1 of
Schedule 2 to the Loan Agreement.
17.

"General Conditions" means the "Iriternational Bank for Reconstruction and
Development General Conditions for Loans". dated March 12. 2012.

18.

"Grant" means the non reimbursable financing made available to au Association,
Producer Association or Mumcipality to fmance the cost of goods, works, consultarits'
sei-vices and Operating Costs, as the case maybe of activities implemented by such
Associations, Producer Association or Municipalities.

19.

"Health Service Provider" means a legaily established hospital eligible to provide health
services under Parts1.4 (a) (v) and 2.8 (c) of the Project as per the requirements of the
Project Operational Manual.

20.

"I.AP" means Instituto Ambiental do Paraná, the Borrower's Enviroumental histitute
established by the Borrower's Law No. 10.066 dated July 27, 1992 as amended by the
Borrower's Law No. 11.352 dated February 13, 1996 or any successor thereto acceptable
to the Bank.

21.

"Impementation Agreement" means any of the agreements to be entered into pursuant to
the provisions of Section 13 of Schedule 2 to this Agreement.

22.

"Indigenous Peoples Planning Framework" or "IPPF" rneans the framework prepared by
the Borrower, acceptable to the Bank, dated April, 2012 and published and available to
the public on April 19, 2012 at www.sepl.pr.gov.br, which sets out lhe procedures to be
followed during the implementation of the Project to address any impact on indigenous
peoples and Quilombolas in the Borrower's territory ineluding the culturally appropriate
measures to be implemented; (b) the requirement for preparation Indigenous Peoples
Plans as per the terrus of the IPPF, and (e) the monitoring requiremen.ts; as such
framework may be amended from time to time with prior written agreement of the Bank.

23.

"Indigenous Peoples Plans or "IIPP" means any plan prepared by the Borrower in
accordance with the IPPF and approved by the Bank, as the sarne maybe amended from
time to time with lhe prior written agreement of the Bank.

24.

"Jnvoiuntary Resettlement Framework" or "RF" means the framework prepared by the
Borrower, acceptable to the Bank, dated April, 2012 and published and available to the
public on April 19, 2012 at www.sepl.pr.gov.br, which sets out: (a) the procedures to be
followed during the implernentation of the Project to addres any Resettlement, (b) the
requirement for preparation of Resettlement Plans as per the terms of the RF, and (c) the
monitoring of any Resettlement under the Project; as such frarnework may be amended
from time to time with prior written agreement of the Bank.
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25.

"ITCG"means Instituto de Terras, Cartografia e Geociencias, the Borrower's Institute of
Lands. Cartoraohv and Geoscience. established nursuanto fo Lei no 14R9, de 04 de
novembro de 2005. or any succeSsor thereto acceptable to the Bank.

26.

"Municipality" means any Municipality or groups of muncipalities Iocated in the
Borrower's territory participating in Parts 1.1(a) (ii) (C), 1.1(b), (iii) (B), 1.3 (c), and 1.4
of the Project under the terrns of an Implementation Agreement.

27.

'Participating Entity" means any Project Agency, Municipality, Health Service Provider
or Association.

28.

"PCU" or "Project Coordination Unit" means Unidade de Implementação do Projeto, the
unit referred to in Section 1. A. 1 (a) of Schedule 2 to this Agreement.

29.

"Performance Indicators" means the Project monitonng and evalution indicators set
forth m the Project Operational Manual.

30.

"Procurement Guidelines" means the "Guidelines: Procurement under TBRD Loans and
IDA Credits" dated January 2011.

31.

"Procurement Plan" means the Borrower's procurement plan for the Project, dated
September 5, 2012 and referred to iii paragraph 1,16 of the Procurement: Guidelines and
paragraph 1.24 of the Consultant Guidelines, as the sarne shall be updated from time to
time m accordance with the provisions of said paragraphs.

32.

"Producer Association" means a an association, cooperative or other legaily established
form oforganization of rural producers eligible for participation in Part 1.1 (b) (iii) (C) of
the Project as por the terms of the Project Operational Manual.

33.

"Project Management Comrnittee" means the committee referred to in Section I.A. (B) of
Schedule 2 to this Agreement.

34.

"Project Secretariats" means collectivelly Civil Defense SEED, SEPL, SEFA, SEAP,
SEAB, SEMA and SESA.

35.

"Project Sector" means any of the followmg sectors of the Borrower; Sustainable Rural
Development, Environrnental and Disaster Risk Management, Education and Health as
per the codes set forth in the table on Schedule 4 of this Agreement.

36.

— ARA-NA, and ITCG.
"Project Agency" means coiiectiveiiy IAP, EM-ATER, AGUASV

37.

"Project Operational Manual" means the manual referred to in Section I.F. 1 of Schedule
2 to this Agreement, as the sarne may be amended from time to time with the prior
written agreement of the Bank.
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'Quikimbo1a» means any community of African descendants living in the Borrower's
territory and recognized as such by the Guarantor.

39. ' "R$" means Brazilian Reais, the Borrower's eurrency.
40,

'Resett1ement» means the impact aí: (i) an involuntary taking aí land under the Project,
which taking causes affected persons to have thcir: (a) income source ar means of
livelíhood adverzely affected (whether ar not the affected persons must move to another
location); ar (b) right, tite or interest in any house land (including premises, agricultural
and grazing land) ar any other fixed ar movabie asset
` acquired or possessed, temporarily
or permanently; ar (e) access to praductive assets adverseiy affected, temporari}y ar
nrmrut1v' rir (dl

nunt-nn wrirk rir niace rif r idence rir hhitt adverse.Iv

an involuntaryrestríction
temporafily or
resources iii legaily designated parks and protected arcas (including reserves) which
-...,
.... +
causes ar.
'-'V'.d'..

'JiJ. iL4
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41.

"Resettlement Plan" ar "RP" means any plan prepared following the requirements of the
Involuntary Resettlement Framework and approved by the Bank, as the sarne may be
amended from time to time with the prior written agreement of the Bank.

41

"Safeguards Docuinents" means the Environmental Management Framework, the
Tndigencrns Peopies Planning Framework, and the Invohintary R.esettlernent Framework,
and any EMP, RP. ar IPP prepared by the Bon'ower and approved by the Bank.

43.

"SEAI3" means Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, the Borrower's
secretariat of Agriculture and Supplies, ar its sucessor ar sucessors thereto acceptable to
the Bank

44.

"SEÃP" means Secretaria de Estado da Administração e Previdência the Borrower's
secretariat of Adziínistration and Social Security, ar its sucessor or sucessors thereto
acceptable to the Bank.

45.

"SEED" means Secretaria de Estado da Educação, the Borrower's secretariat of
Education, ar its sucessor ar sucessors thereto acceptabie to the Bank.

46.

"SEFA" means Secretaria de Estado da Fazenda, the Borrower's secretariat aí Finance
ar its sucessor ar sucessors thercto acceptable to the Bank.

47.

"SEMA" means Secretario, de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hidrícos, the

Borrower's secretariat of Environcrnent and Water Resources, ar às sucessor ar sucessors
thereto acceptable to the Bank.
48.

"SEPL" means Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, the

Borrower's secretariat of Planning and General Coordination, ar its sucessor ar sucessors
thereto acceptable to the Bank-49.

"SESA" mcans Secretaria de Estado da Saúde, the Borrower's secretarial of Heaith, or
its sucessor or sucessors thereto acceptable to the Bank.
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Legal Department
CONFIDENTIAL DRAFT
E
(Subject to change)
M. Mo1are/M.. Mnntiel

September 5, 2012

LOAN NTJMBER

Guarantee Agreement
(SWAp for Paraná Multi-sector Development Project - Projeto Multissetorial para o
Desenvolvimento do Paraná)

between

FEDERATJVE REPUELIC OF BRAZIL

and

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
ANI DEVELOPMENT

Dated

, 2012

-BR
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LOAN NUMBER

-BR

GUARANTEE AGREEMENT
, 201_, entered into between
AGREEMIENT, dated
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL ("Guarantor") and INTERNATIONAL BANK
FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT ("Bank") ("Guarantee Agreement")
in connection with the Loan Agreement of sarne date between the Bank and STATE OF
PARANA ("Borrower") ("Loan Agreement"). The Guarantor and the Bank hereby agree
as foliows:
ARTICLE 1— GENERAL CONJMTIONS; DEFINITIONS
Section 1.01. The General Conditions (as defined in the Appendix to the Loan
Agreement) constitute au integral part of this Agreement.
Section 1.02. Uniess the context requires otherwise, the capitalized terms used in
this Agreement have the meanings ascribed to them in the General Conditions or in the
Loan Agreement.
ARTICLE II— GUARANTEE
Section 2,01. The Guarantor hereby unconditionally guarantees, as primary
obligor and foi as surety merely, the due and punctual payment of ali Loan Payrnents
payable by the Borrower pursuant to the Loan Agreernent.
ARTICLE ifi —REPRESENTATIVE; ADDRESSES
Section 3.01. The Guarantor's Representative is its Minister ofFinance.
Section 3.02. The Guarantor's Address is:
Ministério da Fazenda
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Esplanada dos Ministérios, Bloco "P" - 8° andar
70048-900 Brasília, DF
JI U.L.LÀ

Facsimile:
(55-61) 3412-1740
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Section 3.03. The Bank's Address is:
International Bank for
Reconstruction and Developrnent
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States ofAmerica
Cable:

Telex:

Facsimile:

INTBAFRAD
Washington, D.C.

248423 (MCI) or
64145 (MCi)

(202) 477-6391

AGREED at
first above written.

- , Federative Republie of Brazil, as of the day and year

FEDERAT1VE REPUBLJC OF BRAZIL

vi
Authorized Representative

INTERNATIONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

cem
Authori zed Representative
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BRAZIL
SWAp FOR PARANÁ MULTI-SECTOR DEVELOPMENT PROTECT
AGREED MINUTES OF NTEGOTL&TIONS
September4 and 5, 2012
1.
Representatives of the State of Paraná ('the Borrower's delegation'), of the Federative Republie
of Brazil ('The Guarantor's delegation') and the Internationai Bank for Reconstruction and Development
('the Bank's team') conducted Negotiations for the SWAp for Paraná Multi-Sector Development Project
in Brasília on September 4-5, 2012 for a proposed loan amount of USD 350,000,000 (three hundred and
fifiy million Doliars). A list of participants in the Negotiations is attached (Annex 1).
2.
Ali the conditions to negotiate were duly fulfilied and accepted by the Bank. The Procurement
Plan was finalized on September 5, 2012. A draft of the Project Operational Manual (POM) was
presented to the Bank and found substantially satisfactory. It was agreed that the Project Operationai
Manual will be revised to incorporate changes agreed during negotiations and Bank's comments before
the Manual's disclosure.
3.
These minutes summarize the main issues raised and agreements reached among the parties
during these Negotiations, and are not a complete record of the Negotiations. The agreed version of the
draft Loan Agreement, Guarantee Agreement, the Disbursement Letter, and the PAD dated September 5,
2012, are attached as Annex 2, 3, 4 and 5 to these Minutes, respectively.
Loan Agreement
4.
The titie of the operation. At the request of the Borrower's and Guarantor's delegations, the titie
of the operation in Portuguese, "Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná", was added
4:i... ... r..,,.1:..1..
.T
Á
parr, UI
L,UdjI dIIU tJU4J4JILOO MS1UU111V11Lã LJIJU LJI
U1VUJ L1I

A

LILI 111 L,II1Z1I LIII LII LIIJIIL

1_

LII

acronym 'SWAp' (Sector-Wide Approach) was included in the Engiish titie of the Project.
S.
Loan Tei-ms Selected by the Borrower. The Borrower's choices of Loan financial terms are
reflected in the Loan Choice Worksheet attached as Annex 6; the Amortization Scheduie is attached as
Annex 7 to these Minutes. The Borrower selected the following terms:
(a) Currency & Amount: United States Dollars (IJSD) 350,000,000
(b) Type: Commitment linked IBRD Loan with a Variable spread with ali conversion options
selected and the Premia for Caps and Collars capitalized.
(e) Front End Fee: Fee equal to one quarter ofone percent (0.25%) of the Loan amount capitaiized.
(d) Repayment Terms: Variable Spread Loan with levei repayment, and a schedule linked to
disbursement. The Payment Dates are April 15 and October 15 in eacb year, with a five year
grace period and 15 years final maturity. The first installment to be payable ou the eleventh (1 lth)
interest payment date following the maturity fixing date for the disburscd amount and thc last
installment to be payable on the thirtieth (30th) interest payment date foliowing the maturity
fixing date for the disbursed amount.
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Percentage of Bank financing of EEPs. The maxiinum percentage of financing for
6.
disbursements against EEPs was changed from 45% to 50%.
Remedies of the Bank. The Federal Government requested the removal of paragraph 4.02 on
7.
rernedies. The Bank agreed to their request in consideration to the fact that the majority of the agencies
involved in Project implementation are public agencies.
Activities under the Technical Assistance component. Upon request of the State Government,
8.
the activity to 'designing and piloting of an index te capture information on various dimensions of sebool
perfonnance in ali the Municipalities' was deleted under Schedule 1, Part 2, 2.7 due to realiocation of
funds in the technical assistance component. The Bank considers this activity important, but agreed to the
choice of prioritizing other technical assistance activities inciuded in the respective component for the
education sector.
Financial Management and procurement audits. The Bank indicated during negotiations that
9.
it had previously agreed with the State and the Tribunal de Contas do Estado that the latter will carry out
the external procurement and financial management audits. It was agreed that the Borrower wili provide
the Bank with the Terms of Reference for the audits by approximately September 14, 2012.
Audited Project procurement records and documentation. The Borrower requested to clarify
10,
that on Schedule 2, Section 1 C 2 (a), SEPL is not expected to keep ali the documentation, but to
guarantee that ali these documents are audited.
Institutional Arrangements. The institutional arrangements for the implementation of the
li.
project as set out in Schedule 2 Section 1 were discussed and revised to reflect the differences in the
institutional arrangements between the Borrower and the Municipalities, Associations and Producer
Associations, and the Borrower and the impiementing agencies.
Results framework. The results framework was revised and amended. These changes are
12.
reflected in the Loan Agreement and the PAD.
EfTectiveness Condition. The Bank informed the Borrower that it will provide further comments
13.
on the Draft Project Operations Manual during the foliowing weeks and that the manual needs to be
satisfactory tu the Bank for the loan to become effective.
14.

Closing Date. The project's closing date was revised and established for November 30, 2017.

Guarantee Agreement
Guarantee Agreement. Except for the addition of the titie of the operation in Portuguese on the
15.
front page and the addition of the acronym SWAp in the Engiish titie of the Project as referred to above in
paragraph 4, the Guarantee Agreement remained unchanged.
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Disbursement Letter
Disbursement Letter. The disbursement !etter was discussed and amended to incorporate the
16.
foliowing modifications:
(a) The disbursement dates were changed to February/2013, August!2013, February/2014,
Augustl20 14, February/201 5, Augustl20 15, February/20 16, Augustl20 16. Accordingly,
the periods in section 1V.(ii).2. b to d, and section IV. (iv). b to h were updated.
(b) The exchange rate considered for ali estimations was 2R$IUS$.
17.
Compliance with DLJs. It was clarified that the indicators considered for the verification of
compliance with DUIs for the third, foufth, fifth and sixth applications for withdrawal are those for the
publie sector and the sectors that aehieved either 1ow' or 'satisfactory' Budget Execution performance, as
mentioned in Section IV paragraph 3(c) of the Disbursement Letter,
Other Agreements
18.
Revision of PAD. The parties revised the changes made in the PAD in order to ensure
consistency with the negotiated Loan Agreement and Disbursement Letter. A version of the revised PAD
is attached to these Minutes as Annex 5.
Iniplementation Agreements. The Borrower and the Bank agreed that the Borrower will provide
19.
the Bank with updated draft versions of the Implementation Agreements.
20.
Disclosure of the Program Document. Pursuant to the World Bank's Policy on Access to
Information, the Bank will disclose the Program Document, the related legal agreements and other
information related to the legal agreements, including any supplemental Jetters. The Borrower's
delegation confirmed that the Bank may publicly release this Program Document after consideration of
the operation by the Bank's Board ofExecutive Directors.
Board Date. The Bank informed the Guarantor and the Borrower that the Board Presentation of
21.
this project is currently planned for November 6, 2012.

Attached:

Annex 1. List ofParticipants
Annex 2. Agreed Loan Agreement
Annex 3. Guarantee Agreement
Annex 4. Disbursement Letter
Annex 5. Revised PAD
Annex 6. Signed Loan Choice Worksheet
Annex 7. Amortization Schedule
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For the Borrower:

Vi 1ci Klein
Pr urador do Estado do Parana

Nestor Bra$gnoEo
Gerente d, Projetos
Secretah de Planejamento e Coordenacao Geral

For the Guarantor:

—Bruna Miranda
Finance and ControlAnalyst
National Treasury Seeretariat
Ministry of Finance

For the ank:

FannyVÇ4hier
Task Ten Leader
World Bank

Marcus C. R. Barretto
Coordinator - Projeci ofinstitutional
Development and State Reform
Ministry of Planning, Budget and Manageinent
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Annex 1. List ofParticipants
For the Borrower:
Amauri Escudero Martins, Secretário de Estado da Representação do Paraná
- Nestor Bragagnolo, Gerente de Projetos da Secretaria de'Planejamento e Coordenação Geral
- Tobias Prando, Assessor Técnico da Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral
- Vinicius Klein, Procurador do Estado
- Marlene de Souza Strada, Chefe da Divisao de Controle da Receita e Divida Publica da Secretaria
da Fazenda/Coordenação da Administração Financeira
- Maria Mutsume Inakura, Técnica da Divisao de Controle da Receita e Divida Publica da
Secretaria da Fazenda/Coordenação da Administração Financeira

For the Guarantor:
- Bruna Miranda, Analista de Finanças e Controle, Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
- Fabiani Fadei Bonn, Procuradora da Fazenda, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
- Marcus César Barretto. Coordenador de Desenvoivituejito institucional e Reforma do Estado,
Secretaria de Assuntos Internacionais (SEADI)
- Eliane Buccar (STN)
- lísis Smidt Lara Resende (SEAIN/NMF)

For the Bank:
- Mariana Montiel, Senior Counsel, LEGLE
- Pablo Fajnzylber, Sector Leader, LCSPR
- Farmy Weiner, Public Sector Specialist, LCSPS
- Sinue Afiram, Procurement Specialist, LCSPT
- Eduardo Franca, Financial Management Analyst, LCSFM
- Victor Ordonez, Finance Officer, CTRLN
- Tatiana Cristina O. de Abreu Souza, Finance Analyst, CTRLN
- Ezau Pontes, Senior Heaith Specialist, LCSRH
- Leandro Costa, Education Specialist, LCSI
- Michael Drabble, Senior Education Specialist, LCSFIE
- Marianne Grosclaude, Senior Agriculture Specialist, LCSAR
- Ana Mie Horigoshi Reis, Junior Professional Associate, LCSPS
- Flavia Nahm ias da Silva Gemes, Program Assistant, LCSPS
Angela Porto, Program Assistant LCSPS
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- C. Civil,
Em 18

de dezembro de 2012.

A Sua Excelência o Senhor
Senador CICERO LUCENA
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Crédito externo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem da Excelentíssima Senhora Presidenta da
República relativa à proposta para que seja autorizada a contratação de operação de crédito
externo, com garantia da República Federativa do Brasil, entre o Estado do Paraná e o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor de até US$
('UV'I flIV (fl

1lZ

iinu

11u'

U%.

A
VLa1I. uu

A
iauvo ..Jiuuu ua

cujos recursos são destinados a fmanciar, parcialmente, o "Projeto Multissetorial para o
Desenvolvimento do Estado do Paraná" na modalidade Sector Wide Approach - SWAp.
Atenciosamente,

f

GL1SI HOFFMANN
Ministra de tstado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

(À Comissão de Assuntos Econômicos)
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MENSAGEM
NR 1199 DE 2012
(n° 57312012, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do art. 52, incisos V, VII e VIII, da Constituição, proponho a Vossas
Excelências seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, entre o Estado de Santa Catarina e o Bank ofAmerica, NA
(Bof4ML), no valor de até US$ 726,441,566.00 (setecentos e vinte e seis milhões quatrocentos e
quarenta e um mil quinhentos e sessenta e seis dólares dos Estados Unidos da América), cujos
recursos são destinados ao Refinanciamento do Resíduo da Dívida do Estado de SC - Lei n
9.496/97, de coníbrmidade com a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda.

Brasília, 18

de dezembro de 2012.
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EM n2 00256/2012 t
l3rasflia, 14 de Dezembro de 2012
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
O Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Santa Catarina, requereu a este
Ministério a garantia da República Federativa do Brasil para contratação de operação de crédito
externo a ser celebrada com Bank ofAnierica, N.A (BofAML), no valor de até US$ 726.441.566,00
(setecentos e vinte e seis milhões quatrocentos e quarenta e um mil quinhentos e sessenta e seis
dólares dos Estados Unidos da América), cujos recursos destinam-se ao Refinanciamento do
Resíduo da Dívida do Estado de SC - Lei n° 9496/97.
2.
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu meios de controle, pelo Senado Federal, das
operações financeiras externas de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, consoante o artigo 52, incisos V VII e VIII, tendo a Câmara Alta disciplinado a matéria
mediante a Resolução n2 48, de 21 de dezembro de 2007, com as alterações introduzidas pela
Resolução n2 41,. de 09.12.2009, e a Resolução n2 43, de 2001, republicada e consolidada em
10.4.2002, todas do Senado Federal.
S.
O Programa foi identificado como passível de obtenção de financiamento externo pela
Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX, de que trata o Decreto n2 3.502, de 12 de junho
de 2000, e as condições financeiras da operação de crédito em foco foram inseridas no Sistema de
Registro de Operações Financeiras - ROF, do Banco Central do Brasil, sob o registro TA634758
(fis. 254/262), obtendo a manifestação favorável da Secretaria do Tesouro Nacional.
4.
A Secretaria do Tesouro Nacional prestou as devidas informações sobre as finanças
externas da União, bem corno analisou as informações referentes ao Mutuário, conforme
disciplinado pelas Resoluções ng 48, de 2007, e alterações posteriores, e n2 43, de 2001, do Senado
Federal, e pelo art. 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal, manifestando-se favoravelmente quanto
ao oferecimento da garantia da República Federativa do Brasil à operação de crédito sub examen,
desde que, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, seja verificada a adinipléncia do
Ente com a União e suas entidades controladas, bem como formalizado o respectivo contrato de
contragarautia.
S.
A seu turno, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pronunciou-se pela legalidade
das minutas contratuais e pela regularidade na apresentação dos documentos requeridos na
legislação para o encaminhamento do processo ao Senado Federal para fins de autorização da
operação de crédito em tela, bem como à concessão de garantia por parte da União, ressalvando
que, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, deva ser verificado o cumprimento das
condições estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional acima descritas, bem corno
comprovado o credenciamento da operação de crédito junto ao Registro de Operações Financeiras,
do Banco Central, mediante envio do Oficio por aquela Instituição.
Em razão do acima exposto, dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar o envio de
6.
Mensagem ao Senado Federal a fim de submeter à apreciação daquela Casa o pedido de contratação
e de concessão da garantia da União ao Estado de Santa Catarina referente à operação financeira
descrita nesta Exposição de Motivos, observadas as ressalvas acima.
Respeitosamente,
Assinado cictronicame,Ue vor: (.iuido Mante'cr
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Ê.M QÇ6 (,,r
DOCUMENTOS PARA O SENADO

ESTADO DE SANTA CATARINA
x
Bank Of América
"Refinanciamento do Resíduo da Dívida do
Estado de SC - Lei n°9496/97."
UST$ 726 441.565,95

PROCESSO N° 17944.001299/2012-12

73314 Quarta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2012

MINISTÉRIO DA FAZENDA
PROCURADOIRIA-GEIR&L DA FAZENDA NACIONAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

PARECER PGFN/COFÍN!

12012.
Processo n° 17944.00129/2012-12
Operação de crédito externo a ser celebrada entre o
Estado de Santa Catarina - SC e o Bank of
America, N.A (BofAML), no valor de até US
726.441.566,00 (setecentos e vinte e seis milhões
quatrocentos e quarenta e uni mil quinhentos e
sessenta e seis dólares dos Estados Unidos da
América), cujos recursos destinam-se ao
Refinanciamento do Resíduo da Divida do Estado
de SC - Lei n 9496/97.
Exame preliminar, sob o aspecto de legalidade da
minuta contratual.
Operação sujeita à autorização do Senado Federal.
Constituição Federal, art. 52. V e Vil; DL n
1312/74; DL n9 147167; Lei Complementar nP 101,
de 4 de maio de 2000; Resoluções n 43,
consolidada e republicada cru 10 de abril de 2002,
e n 48, de 21 de dezembro de 2007, ambas do
Senado Federal, em suas versões atualizadas.
Processo n° 17944.001299/2012-12
1

Trata-se de concessão de garantia da União para operação de crédito
externo, de interesse do Estado de Santa Catarina - SC e o Ban/c of Arner(ca, NA
('BofAML), no valor de até US 726.441.566,00 (setecentos c vinte e seis milhões,

quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e seis dólares dos Estados
Unidos da América), cujos recursos destinam-se ao Refinanciamento do Resíduo da
Dívida do Estado de SC - Lei n° 9496/97.
2.

Os recursos do empréstimo, conforme aponta a STN, serão integralmente

utilizados à quitação do referido resíduo de maneira a possibilitar uma melhoria da
trajetória fiscal do Estado e a ampliação da sua capacidade de investimento.
3.

As formalidades prévias à contratação são aquelas prescritas na Constituição

da República Federativa do Brasil; no Decreto-Lei n2 1.312, de 15 de fevereiro de 1974;
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na Lei Complementar n 101, de 4 de maio de 2000; na versão atualizada das
Resoluções do Senado Federal n° 43, consolidada e republicada em 10 de abril de 2002,
e n 48, de 21 de dezembro de 2007, na Portaria n 497, de 27 de agosto de 1990,
alterada pela Portaria n 650, de 10 de outubro de 1992, ambas do então Ministro da
Economia, Fazenda e Planejamento, como se acham em vigor; e nos demais
dispositivos legais e regulamentares pertinentes. Tais formalidades, confonne se
observa nos parágrafos a seguir, foram obedecidas.
Parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional
4.

A Secretaria do Tesouro Nacional - STN, considerando os documentos

constantes dos autos, emitiu o Parecer n2 1 752/2012-COPEM/STN, de 13 de dezembro
de 2012 (fis. 284/287), descrevendo as condições financeiras da operação de crédito,
prestando as demais informações pertinentes e manifestando nada ler a opor à c.onçessão
da garantia do Tesouro Nacional, desde que obedecidas as seguintes condicionalidades:
(i) verificação, pelo Ministério da Fazenda, de adimplência do Estado com a União e
suas entidades controladas, e (ii) formalização do contrato de contragarantia.
5.

Cumpre informar que a STN anexou ao processo, a fis. 2211230, as

informações elaboradas pela STN relativas às finanças da União, as quais encontram-se
atualizadas no endereço:

p/Lwiesouro.fadaoo.

Aprovação do projeta pela C0F1EX
6.

Foi autorizada a obtenção de financiamento externo para o projeto pela

Comissão de Financiamentos Externos - COFIEXI de que trata o Decreto n2 3.502, de
12 de junho de 2000, mediante a Recomendação n° 1.344, de 05110/2012 (fls. 56),
homologada pela Senhora Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão,
em 15/10)2012.
Existência de autorização legislativa para a contratação de operação de crédito
externo e oferta de contragaraiitia à garantia a .er prestada pela União
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A Lei Estadual n° 15.881, 10/08/2012, a fis. 12, autoriza o Poder Executivo

a contratar operação de crédito destinada à. reestruturação da dívida - Resíduo, Lei n°
9.496/97.
S.

O referido diploma legal dispõe, ainda, que o Poder Executivo do Estado

está autorizado a vincular como contragarantias à garantia da União, a cessão de: a)
direitos e créditos relativos a cotas ou parcelas da participação do Estado na arrecadação
da União, na forma do disposto no art. 159, inciso ii, alínea "a", e inciso 11, da
Constituição Federal, ou resultantes de tais cotas ou parcelas transferíveis de acordo
com o preceituado na mesma Constituição, respeitada sua vinculação à aplicação
especial, quando for o caso; b) receitas próprias do Estado a que se referem os arts. 155
e 157 da Constituição Federal, nos termos do § 40 do artigo 167, acrescentado pela
Emenda Constitucional n° 03, de 17 de março de 1993.
9.

A propósito das contragarantias oferecidas, pronunciou-se a STN, por meio

do Memorando n° 91/2012/GECEMI/CÓAFI/SURrN/STN!MF-DF, de 04 de dezembro
de 2012 (fs. 120/121), no sentido de que tais garantias são suticien(es para ressarcir a
União, caso esta venha a honrar compromisso na condição de garantidora, sendo, no
entanto, necessária a formalização de contrato de contragarantia entre o Estado e a
União.
Previsão na Lei Orçamentária Estaduais

W.

Informou a STN, no Parecer antes referido, que foi anexado aos autos, a fis.

13/21, Parecer Jurídico e Declaração do Chefe da Poder Executivo, informando que
constam da Lei Estadual n° 15.723, de 22/12/2011 (LOA), dotações suficientes à
execução da reestruturação de dívidas do Estado perante a União.
11.

Aquela Secretaria informa, ainda, que também há previsão de recursos para

o pagamento de juros e encargos da divida, de forma global, nos termos da Lei n
15.881, de 10/08/2012, ressaltando, contudo, que, na ocorréncia de eventuais
acréscimos, estes recursos serão cornpleinenlados.
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Por fim, considerando as informações prestadas pelo Estado, entende, a

STN, que o mutuário dispõe das dotações necessárias para a contraÉaço da operação.
Análise da STN acerca da capacidade de pagamento do Mutuário
13.

Em primeiro lugar, cumpre informar, conforme ressaltado pela STN, que

operações de crédito caracterizadas pela STN como reestruturação e recomposição do
principal de dividas dos entes subnacionais seguem procedimentos internos definidos na
Nota Conjunta n' 22/2008/STN, de 30.042008 (fis. 2491253).
14.

Deve-se destacar que o referido pleito está amparado na exceção, definida

pelo Senado Federal, da exigência de cumprimento de limites de endividamento prevista
70 da Resolução do Senado Federal u° 43, de 2001, para os casos de
no § 70 do art.
operações de reestruturação e recomposição do principal de dividas. Nesse caso, a

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio do Parecer PGFN/CAF/N"
1331/2007, firmou o seguinte entendimento:
"20. Pelo exposta, concluimos opinando no sentido de que a exceção aos !irniies de
endividamento de estados, municípios e do Distrito Federal, contido no § 7' do art. 7' da
Resolução do Senado Federal n" 43, de 200!, deve ser interpretada, em consoncncza com ci
obrigatoríedade do pri17çpjo da Iimttação do endividamento dos entes fedeado, inscrito
no § I 'do art. ]"da LRF, de medo a sornente permitir operações de crédito realizadas a
titulo de reestrusuraçõo/re<ontposição do principal de dívidas preexistentes desses entes.
quando a expressão financeira da nova operação for tal que promova a melhora da
posição do ente, cm termos de constituição de um fluxo de pgmentos relativos a
wnorUzajo$demaisencçQsrelativosaeovudvida inferior ou ig uni âqpele
çnteaJnyea1çodesLa.

15.

Conforme a Nota Técnica Conjunta

ti° 28ICODIPICOGEP/STN,

de

20111/2012, a CODIP e a COGE? (fis. 274/275) analisaram a operação e entenderam
que a operação proposta pode ser recomendada, do ponto de vista de custo e risco
financeiro.
16.

As análises do perfil da divida e do cronograma de amortização encontram-

se na Nota n° 1006/2012/COREM/STN, de 06/12/2012, a fis. 212/219, devendo
destacar-se, dentre as conclusões exaradas na referida Nota e Despacho do Senhor
Secretário do Tesouro Nacional, que a operação atende aos pressupostos da
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reestruturação de dividas e não representa violação dos acordos retinanciados com a
União.
17.

Por tratar-se de operação de crédito que se destina ã reestruturação e

recomposição do principal de dívidas, nos termos do art. 10 da Portaria MF n° 306, de
10 de setembro de 2012, a presente operação de crédito, é elegível, relativamente aos
riscos do Tesouro Nacional, para a concessão de garantia da União.
18.
A Coordenação-Geral de Relação e Análise Financeira dos Estados e
Municípios - COREM/STN, fis. 218, informou que o Estado de Santa Catarina
encontra-se adimplente com as metas e compromissos assumidos no Programa,
cumprindo o disposto na alínea "b" do § 5° do art.

30

da Lei ri0 9.496/97 assim como a

obrigação de que trata o art. 21 da Lei n 8.727/93.
Analise da STN quanto ao atendimento, pelo Estado, dos .requisitos da Resolução ir-8
43 do Senado Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal

19.

A Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios -

COPEM, da Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do Parecer

n2

1753/2012 -

COPEM/STN, de 13.12.2012, a fls281/283, pronunciou-se quanto aos limites e
condições para

a contratação da operação

de crédito externo pelo Estado de Santa

Catarina, concluindo que foram cumpridas as exigências dispostas nas Resoluções do
Senado Federal n' 40/2001 e 43/2001 e suas alterações, e atendidos os requisitos
mínimos previstos no art. 32 da LRF, devendo ressaltar, contudo, que tais informações,
constantes no citado parecer, são válidas por 270 (duzentos e setenta) dias para
apreciação do Senado Federal, nos termos do art 44 da RSF 43/2001.
Situação de adimplência do Estado em relação ao garantidor

20.

Declaração do Chefe do Poder Executivo do Estado de Santa Catarina, a fis.

13/21, informa estarem incluídos no Cadastro Único de Convénios (CAUC), todos os
CNPJs da Administração Direta do Estado em tela.
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A STN informou que a verificação de adimplêncía com as instituições
21.
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, erri atendimento ao art. 16 da Resolução do
SF n° 43/2001 deverá ser feita mediante consulta ao Sistema do Banco Central
(SISBACEN/CADLP), tendo por base a lista de CNPJs constante do CAUC.
22.

Em atendimento ao art. 16 da supra mencionada Resolução, verificou a

STN que o Estado em tela encontra-se adimplente com as instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, conforme resultado de consulta ao Sistema do Banco
Central (SISBACEN/CADIP), realizada em 13/12/2012, a tis. 236/240.
Conforme ressalta a STN, a verificação da adiinpléncia financeira em face
23.
da Administração Pública Federal e suas entidades controladas e de recursos dela
recebidos poderá ser feita mediante consulta ao Cadastro Único de Convênio (CAUC),
por ocasião da assinatura do contrato de garantia, nos termos da Resolução do Senado
Federal n°4112009, que alterou a RSF n° 48/2007.
24.

Por outro lado, a STN informou, a fis. 231/232, que, de acordo com

acompanhamento daquela Secretaria, no âmbito da COAFI, não constam, na data de
emissão do seu Parecer, pendências, em relação ao Ente, referentes aos financiamentos
e refinanciamentos concedidos pela União ou garantias por ela honradas.
25.

Acrescente-se que consulta realizada POT meio eletrônico na data de hoje ao

Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias indicou que não
existem pendências em nome da Administração Direta do Mutuário.
26.

Não obstante, a verificação da adiniplência financeira com a Administração

Pública Federal e suas Entidades Controladas e de recursos dela recebidos deverá ser
feita novamente

mediante consulta ao Cadastro Único de Convênio (CAUC), por

ocasião da análise para assinatura do contrato, nos termos da Resolução do Senado
Federal n° 4 1/2009, que alterou a RSF n° 48/2007.
27.

Para efeitos do art. 97, § 10, inciso IV, inciso 1, do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, o Mutuário deverá comprovar a regularidade quanto à
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liberação tempestiva de precatórios, apresentando Declaração de Regularidade quanto
ao pagamento de precatórios judiciais, com registro do protocolo rio Tribunal de Justiça
do Estado, bem como Certidão do referido Tribunal de Justiça nos termos do art.-38,
da Portaria Intei-ministerial MP/MF/MCT n° 507, de 24 de novembro de 2011. A

verificação da regularidade por meio dos documentos citados foi adotada tendo em vista
a decisão do Conselheiro Bruno Dantas, do CNJ, de suspensão do Cadastro de
Entidades Devedoras Inadimplentes - CEDIN (Processo de Acompanhamento de
Decisão no 0005633-70.2010.200.0000).
Certidão do Tribunal de Contas do Estado

28.

O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. mediante Certidão,
acostada a fis. 43/45, informou que no exercício de 2011 (último analisado), a despesa
com pessoal dos Poderes Executivo, Legislativo incluindo o Tribunal de Contas, e
Judiciário, bem como do Ministério Público, não extrapolaram os limites estabelecidos
no art. 20 da Lei Complementar n° 101/2000 - LRF. Relativamente ao 1° e

20

quadrimestrcs do exercício em curso de 2012, o Tribunal de Contas certificou que a
despesa com pessoal dos Poderes Executivo, Legislativo incluindo o Tribunal de Contas
e Judiciário, bem como do Ministério Público, situou-se dentro dos limites estabelecidos
pela LRF.
29.

Quanto ao cumprimento das competências tributárias e dos artigos 198 e

212, ambos da Constituição Federal, o Tribunal de Contas, na Certidão mencionada no
parágrafo anterior, atestou o cumprimento destes dispositivos legais em 2011 (último
exercício analisado).
30.

A certidão registrou, ainda, que, quanto ao ano em curso, encontram-se em

conformidade com o disposto rio §2' do art. 12, rio art. 23, no §32 ar!. 33, no art. 37, no
§22 do art. 52, no §32 do art. 55 e no ar!. 70, todos da Lei Complementar ]0] 12000,
Declaração do chefe do Poder Executivo Estadual quanto ao exercício não analisado
e ao em curso
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Consta Parecer do Õrgão Jurídico e Declaração do Chefe do Poder

Executivo, a fis. 13 a 21, atestando que, quanto aos exercícios não analisados, inclusive
o em curso (2012), estão cumpridos os requisitas da Lei de Responsabilidade Fiscal,
conforme determina o inciso IV do art. 21 da Resolução n 43 do Senado Federal.

Parecer Jurídico da Procuradoria-Gera! do Estado

31

A Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina emitiu o Parecer, datado

de 14 de dezembro de 2012, por meio do qual conclui que as obrigações são legais e
exequíveis.

Limitação constante da Lei n' ll.O7912004 referente à Parceria Público-Privada
(PPP)

33.

A Lei n° 11.079/2004, alterada pela Lei n° 12.02412009, que institui normas

gerais para licitação e contratação de Parcerias Público-Privada (PPP) no àrnbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, impede a União a
conceder garantia aos demais entes, caso a soma das despesas de caráter continuado
derivadas do conjunto das parcerias por eles contratadas tiver excedido, no ano anterior,
a 3% da receita corrente líquida do exercício ou se as despesas anuais dos contratos
vigentes nos 10 (dez) anos subseqüentes excederem a 3% da receita corrente liquida
projetada para os respectivos. exercícios.

34.

A esse respeito, cumpre esclarecer que, conforme Parecer Jurídico e

Declaração do Chefe do Poder Executivo do Governo do Estado de Santa Catarina (lis.
13/21), o Estado não havia assinado até aquela data, nenhum contrato na modalidade de
Parceria Público-Privada (P1>?).
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Credenciamento da Operação no Banco Contrat do Brasil

35.

As condições financeiras da operação de crédito em foco foram inseridas no

Sistema de Registro de Operações Financeiras - ROF, do Banco Central do Brasil, sob
o registro TA634758 (fis. 2541262), e obtiveram manifestação favorável da STN.
Contudo, previamente à assinatura do contrato, deverá ser encaminhado Oficio, emitido
pelo Banco Central do Brasil, informando que credenciou a referida operação.
11

36.

O empréstimo será concedido pelo Bank ofAmcrica, NA. (BotAML) e as

cláusulas estipuladas são as usualmente utilizadas nas operações de crédito celebradas
com tais instituições.
37.

Foi, no mais, observado o disposto no art. 8, da Resolução n2 4812007. do

Senado Federal, que veda disposição contratual de natureza política, atentatória à
soberania nacional e à ordem pública, contrária à Constituição e às leis brasileiras, bem
assim que implique compensação automática de débitos e créditos.
O mutuário é o Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público
38.
interno, a quem incumbe praticar os atos de natureza financeira previstos
contratualmente. Compete-lhe, ainda, fazer constar, oportunamente, em suas propostas
orçamentárias, os recursos necessários ao pagamento dos compromissos assumidos.
III

A concessão da garantia da União para a operação de crédito em exame
39
depende de autorização do Senado Federal, nos termos do disposto no art. 52. inciso V
da Constituição Federal, pelo que se propõe o encaminhamento do assunto à
consideração do Senhor Ministro da Fazenda para que, em entendendo cabível,
encaminhe a matéria para exame e final pronunciamento do Senado Federal.
Previamente à assinatura dcs instruinciitos contratuais deve ser verificada adimplência
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do Ente com a União, formalizado o contrato de contragarantia e comprovado o
credenciamento da operação.
É o parecer. Á consideração superior.

COORDENAÇÃO-GERAL I?E OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA
(JNIAO,em 11 de dezembro de2øl2.

OE OIIfl
Procuradora da azenda Nacional

De acordo. À consideração da Senhora Procuradora-Geral Adjunta
COORDENAÇÃO-GERLfrE3PERAÇÓFS FINANCEIRAS DA
de dezembro de2Ol21( iÇ Á

M1í)404' C)1DOSO ocr')4
or-Geral, Sustituto

Anrovo o parecer. À Secrearia-Executiva deste Ministério da Fazenda para
'amento ao Gabinete do Senhor Ministro.
DORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em 14 de dezembro
de 2U_
1.

1

11001 OREÇO! 11u00
de Consultoria Fiscal e Financeira
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Processo n° 17944.00129912012-12
Governo do Estado de Santa Catarina - SC
Parecer n 1753/2012/COPEM/STN

Brasília. 13 de dezembro de 2012.

ASSUNTO: Operação de crédito externo, com garantia da
União, entre o Governo do Estado de Santa Catarina - SC e o
Bartk of Arnerica/Merril! Lynch, no valor de
US$ 726.44L565,95 (setecentos e vinte e seis milhões.
quatrocentos e quarenta e um flui, quinhentos e Sessenta C
cinco dólares dos Estados Unidos da América e noventa e
cinco centavos).
Recursos destinados ao Programa de Refinanciamento do
Resíduo da Divida do Estado com a União - Lei 9.496/1997.
VERIFICAÇÃO DE LIMITES E CONDIÇÕES.
RELATÓRIO

1.
Solicitação fcita pelo Governo do Estado de Santa Catarina - SC para a verificação do
cumprimento de limites e condições para contratar operação de crédito com o Bank 01
Aniericw'Merrill Lynch para reestruturação de dívidas do Estado perante a União com as seguintes
características (fls. 110-1 12,248):
a) Valor da operação: US$ 726.441.565.95 (setecentos e vinte c seis milhões, quatrocentos
e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco dólares dos Estados Unidos da América e
noventa e cinco centavos);
b) Destiiiação dos recursos: reestruturação de dividas do Estado perante a União;
c) Juros e atualização monetária: 4% a.a.:
d) Libcraçâo: [JS$ 726.441.5 65,95 em 2012 (f] s. 113-114);
e) Prazo total: 120 (cento e vinte) meses;
f) Prazo de carência: 12 (doze) meses;
g) Prazo de amortização: 108 (cento e oito) meses;
h) Lei(s) autorizado ra(s): n° 15.881, de 10/08/2012 (fis, 12).
i) Taxa de câmbio: R$ 2,0801 em 12/12/2012 (fls. 245).
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2.
O Estado entende que seu Parecer Técnico (fls. 24-28. 32-37 e 15) atesta o cumprimento do
disposto no inciso 1, do art. 21, da Resolução do Senado Federal (RSF) n°4312001, demonstrando a
relação custo-beneficio e o interesse econômico e social da operação.
O 'Parecer do Órgão Jurídico e Declaração do Chefe do Poder Executivo" (fis, 86-94) foi
3.
apresentado em cumprimento ao inciso 1, do art. 21, da RSF n° 43/2001. Este documento manifesta
o entendimento de que o Estado cumpre os requisitos, conforme disposto no Manual para Instrução
de Pleitos (MIP), bem corno assinala o cumprimento do art. 5° da RSF ri' 4312001, segundo o qual o
Governo do Estado de Santa Catarina não infringiu nenhuma das vedações.
4,
De acordo com as disposições sobre a matéria, constantes das RSF nos 4012001 e 43/2001, o
Estado apresentou os seguintes limites quantitativos, considerando-se o valor e os dispêndios da
operação sob exame:
a) art. 6° § 1° Inciso 1 da Resolução n° 43, de 2001-SF - despesas de capital relativas ao
exercido anterior:
Valor
Descrição
a. 1) despecas de capital ajustadas no exercício anterior: (fl. 2Ç
a.2) reccí1a1operações de credito realizadas no exercício anterior: (11. 265_
Saldo;

L

1.51 1.378.169,31
95.293.669,89
1.416.084.499,42

b) art, 6° § 1° Inciso II da Resolução n°43, de 2001 -SF - despesas de capital relativas no
exercício atual:
Valor (R$)
3.673.542.788,20
b.1)Despesas de capital do exercício
as: (fl.264
442.133.688,53
b.2) Liberações de crédito já programa
26
1.5 11.071.101,33
b,3 Liberação da operação sob canic
Saldo: 1.720.337.99834

ANÁLISE
5.
No que diz respeito aos requisitos mínimos aplicáveis à operação, o Governo do Estado de
Santa Catarina atendeu a todas as exigências previstas nos artigos 60, 7C e 21 da RSF n° 43/2001.
Relativamente ao cumprimento dos limites estabelecidos nas RSF n° 40 e 43, de 2001, expressos no
item 4 deste parecer, registramos:
Tabela 111 - AnIisc dos Limites
Li ntil es
Itensj_
1
1 receita de operações de crédito menor que a despesa de capital - exercício
a
anterior
b

receita de

operações de crédito menor que a despesa de capital - exercício

1

Resultado
ENQUADRADO

1

ENQUADRADO

corrente

Ressalte-se que as operações de crédito pleiteadas no âmbito do PMÀT, PNAFM, RELUZ,
6.
PAC - COPA e para reestruturaçio e recomposição do principal de dívidas estão excepcionadas dos
limites estabelecidos pelo art. 70 da RSF n°43/2001.
Tendo em vista a alteração introduzida pela RSF n° 29, de 25/0912009, que, entre outros,
7.
modifica o parágrafo único do art. 32 da RSF n 43/2001, a comprovação do cumprimento dos
requisites de que tratam o ar!. 16 e e inciso VIII do art. 21. da RSFn° 42001, passou a ser
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responsabilidade da instituição financeira ou do contratante, conforme seja o caso, por ocasião
assinatura do contrato. não havendo mais verificação prévia destes requisitos por parte da
R.
Tendo em vista a alteração introduzida pela RSF n° 10. de 29/04/2010- que, entre outros.
modifica o inciso 111 do art. 21 da RSF n 43/2001, a comprovação do cumprimento do inciso li do
1' do art. 32 da Lei Complementar ri' 101/2000 (LRF) foi realizada por meio de declaração do
Chefe do Poder Executivo atestando a inclusão no orçamento vigente dos recursos provenientes da
operação pleiteada (fi. 86-94).
9.
No que concerne ao art. 21, inciso IV, da RSF ri' 4312001, a Certidão do Tribunal de Contas
competente (fis. 43-45) atestou o cumprimento pelo Estado do disposto na Lei Complementar n
101/2000 (LRF). relativamente ao último exercício analisado (201 1). e ao exercício cm curso
(2012). â exceção do art. 52 da LRF referente ao último RREO exigível, que se encontra
devidamente publicado no SISTN (Os. 241). A PGFN entende, por meio do Parecer PGFNICAF/N°
520/2010. que a verificação da publicação do RREO pode ser feita pelo SISTN, sendo
desnecessária a emissão de nova Certidão do Tribunal de Contas competente para demonstrar a
publicação do relatório, tendo em vista que, in verbis:
"Ora, se o cumprimento da obrigação de publicar os relatríos pode ser verificado por
toda sociedade, certamente também o será pelo órgão consu lente, que, conforme consta na
consulta, é o responsãvel pela sua homologação no SISTN."
10,
Adicionalmente, tomando por base os pareceres expedidos pela PGFN (Pareceres
PGFN/CAF/N° 1.175/2005 e PGFN/CAF/N° 520/2010) foi emitida a Nota ,f
1.141/2010/COPEM/STN, de 19/11/2010 (Os. 276), em que o Secretário do Tesouro Nacional
convalida os procedimentos relativos ao cumprimento dos artigos 52 e 57 da LRF adotados por esta
COPEM.
11.
Em consonância com o disposto na Portaria STN n° 68312011 e alterações, verificamos
mediante o Sistema de Coleta de Dados Contábeis dos Entes da Federação (SISTN) que o Estado
atualizou as informações constantes das referidas portarias, nos termos do art. 27 da RSF n°
43/2001, conforme Histórico das Declarações (fis. 241).
12.
Quanto ao atendimento do art. 51 da LRF, verificou-se que o Estado encaminhou suas
contas ao Poder Executivo da União (fl. 53).
13.
Segundo procedimento de consulta estabelecido pela Coordenação-Geral de Haveres
Financeiros (COA EI), mediante Memorando n° 1 06/201 2/COAFI/SURIN/STN/MF-DF, de
13/07/2012 (fis. 54-55, 246-247) cumpre informar que não constam na presente data, em relação ao
Estado, pendências referentes aos financiamentos e refinanciamentos concedidos pela União ou
garantias por ela honradas.
14.
Cabe ressaltar que, conforme consulta à Coordenação-Geral das Relações e Análise
Financeira dos Estados e Municípios (COREM), o Estado cumpre as metas estabelecidas no
Programa de Ajuste e Reestruturação Fiscal, em conformidade com o disposto na RSF n° 43/2001 e
a operação de crédito em questão não representa violação do acordo de refinanciamento firmado
com aUnião, nos terniosdo inciso IV, art. 5°,da RSF n°43/2001 (fis. 209-219).
15.
Relativamente ás demais exigências, de ordem documental, aplicam-se as regras da RSF n°
43/2001, as quais estão devidamente atendidas.
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OBSERVAÇÃO
Exceção dos limites do art. 7° da Resolução no 43/2091 do Senado Federal Metodologia
16.
Em relação aos requisitos necessários ao enquadramento da operação como de
reestruturação, estabelecidos por meio da Nota Conjunta n° 22/2008/STN. de 30/04/2008 (fis. 249253) e ratificadas nos Pareceres PGFN/CAF n° 1692/2009 e ti0 2049/2009, de forma a gozar da
excepcionalidade prevista no §70, art. 70 da RS n° 43/2001, as correspondentes áreas responsáveis
manifèstaram-se da seguinte forma:
i)

ii)

iii)

iv)

Inexistência de novos recursos: a COAFI, por intermédio do Memorando n°
91/2012/GECEMI/COAFI/SURIN/STN/MF- DF, de 4/12/2012 (fl.120), informou o
saldo dos resíduos das dívidas do Estado de Santa Catarina refinanciadas ao amparo da
Lei o° 9.496/97, posição em 31/08/2012, em R$ 1.471-407.391,82. Considerando que o
valor a ser contratado de US$ 726.441.565,95 corresponde a R$ 1.511.071.101,33
(11 .267), verifica-se que o montante a ser recebido é superior aos saldos dos resíduos em
31/8/2012. Neste caso o valor excedente recebido pelo Estado (em razão da variação
cambial ou pagamentos anteriores á contratação da operação) deverá ser integralmente
utilizado pelo Ente na amortização do principal da própria dívida decorrente das
referidas Leis. A lei autorizadora da operação no § 10 do art. 10 assegura a utilização
exclusiva dos recursos para este fim;
Valor presente da dívida reestruturada menor ou igual ao valor presente (VF) da
dívida e níveis prudentes de risco assumidos com a nova operação: cm Nota Técnica
Conjunta n° 28/CODIP/COGEP/STN, de 20/11/2012. a CODIP e a COGEP entenderam,
que os fluxos de pagamentos da nova contratação têm Valor Presente e TIR menores do
que os da dívida atual e que o risco de oscilação nos fluxos da dívida a ser contratada foi
classificado como baixo, em comparação com a divida atual, conforme detalhado nas lis.
99-102.
Reestruturação de principal de dívida: a PGFN, por meio do Parecer PGFN/CAF n
o legislador só pode ter atribuído aos
1353/2010, de 30/06/2010 entendeu que:
valores constantes do Resíduo de Lirniíe de Comprometimento (RLC) a natureza de
principal da dívida, uma vez que entendimento d,ferel7le legilimnaria a prática do
anatocismo1 (..)". Diante desse posicionamento, entende-se que o resíduo objeto do
parcelamento caracteriza-se como principal, ficando atendida a necessidade de que a
reestruturação contemple apenas o principal da dívida.
Ausência total de carência ou, em caráter excepcional, esquema de pagamento
customízado (sob medida) com o propósito de melhorar o perfil da dívida: a
COREM entendeu que os requisitos da metodologia proposta para os casos da espécie
não foram totalmente atendidos pela proposta firme apresentada pelo Estado em tela,
conforme descrito no parágrafo 36 da Nota n° 1006/2012/COREMJSTN, de 6/12/2012
(fis. 212-219). Destaca-se, dentre as conclusões exaradas na referida Nota, o
entendimento de que o fluxo financeiro da operação proposta configuraria o adiamento
do esforço fiscal do Estado. No entanto, tendo em vista envolver aspectos relacionados à
metodologia ora adotada, a avaliação desse quesito foi submetida à consideração do Sr.

O analocismo revela-se conto a capitalização dos juros de urna quantia emprestada. Em outras palavras. nada mais é
que a incidência de juros sobre os .juros, ainda não exiheis, acçcscidus ao saldo devedor em razão de não terem sido
pagos. Nessa linha de raciocinio, os juros obtidos por meio desta pr1ica são somados ao capital e será a base para o

cálculo da nova coinabilização de juros.
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Secrelário do Tesouro Nacional. que optou pela aprovação, conforme dSpabn
integrante da referida Nota n° 54212012/COREM/STN. constante à fi 762, rios
principais termos: "(..-) entendo que a operação não apresenta característica—i
representar violação ao Programa dê Ajuste Fiscal, não representa assim violação aos
acordos de refinanciamento firmados com a União, bem como pode ser considerada
apia, nos aspectos de que (rata a presente w'álisc, ao tratamento previsto no parágrato
7° do ar]. 7° da Resolução n° 43/2001 do Senado Federal (..) entendo que a
metodologia ora utilizada por esta Secretaria, embora apresente, em linhas gerais, as
condições desejáveis para operações de reestruturação de dívidas, não abrange, com
precisão, todos os aspectos conceituais e negociais que devem ser considerados (..) A
concessão de prazo de carência em operação de reesü'uiuração de dividas com a União
pode constituir importante incentivo ao acordo ao contexto de negociações com cale.'.
Jèderados, cujo pleito inicial é amplo aponto de envolver troca de indexador, recálculo
de saldo devedor, diminuição no pagamento do serviço etc. Assim. o desenho final do
operação pode atender a um objetivo maior e que escapa da análise singular, qual seja,
a manutenção das condições gerais aplicadas nos contra/os de refinancia,nento Com a
União"

CONCLUSÃO

17,
Tornando-se por base os dados da documentação constante dos autos, e considerando a
verificação dos limites e condições constantes da RSF n°43/2001. o Ente CUMPRE os requisitos
prévios à contratação da operação de crédito, conforme dispõe o art. 32 da LRF.
18.

Em relação ao enquadramento da operação de crédito pleiteada na exceção de que trata o
art. 70 da RSF n° 43/2001. considerando-se o Memorando n°
91/2012/GECEMf/COAFI/SURIN/STN/MF- DF, 4/12/2012, a Nota Técnica Conjunta n°
28/CODIP/COGEP/STN, de 20/1112012, o Parecer PGFN/CAF ri° 1353/2010, de 30/06/2010, e o
despacho do Sr. Secretário do Tesouro Nacional, integrante da Nota n° 1 006/201 2/COR EM/STN,
de 6/12/2012, entende-se atendidos os requisitos previstos na Nota Conjunta n° 22/2008/STN, de
30104/2008.

19. Considerando o disposto na Portaria STN n° 694, de 20/12/2010, e na Nota n°
81/201 1/COPEM/STN, de 26/01/2011 (fis. 277-278), o prazo de validade da verificação dos limites
de endividamento previstos nos incisos 1, II e III do art. 70 da RSF n0 43/2001 é de 270 (duzentos e
setenta) dias, urna vez que as operações de crédito no âmbito dos programas PMAT. PNAFM.
RELUZ, PAC - COPA e para reestruturação e recomposição do principal de dividas são
excepcionadas do cálculo dos iiniites a que se refere o art. 7° da RSF n°43/2001.
20.
Entretanto, ressalta-se que a operação de crédito não poderá ser contratada seni que haja
nova veiificação'unto a esta Secretaria do cumprimento do disposto no inciso VI do art. 21 da RSF
n°43/2001.
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Registramos, todavia, que por se tratar de operação de crédito com garantia da União, o
21.
processo deverá ser encaminhado, preliminarmente, à análise da Gerência de Responsabilidades
Financeiras - GERFI, para as providências de sua alçada e, posteriormente; à PGFN.

À consideração superior'.

JOA(

RENATO GUElRA STARING
Analista de Finanças e Controle

EIRA

De acordo. À consideração da Coordenadora-Geral.

CINTilA DE JT1MA ROCHA
Coordenadora de Operações de Crédito de Estados e Municípios
De acordo. À consideração do Senhor Subsecretário do Tesouro Nacional.

SU
El' BRAGA
Coordenadora-Geral deraçes de Crédito de EstaMunicípios
De acordo.

U
Su

HOi&
do Tesouro actonal

Ydro Gacomazzc
etrjo b Tesouro Ncn
Sub stfl uto
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Processo n° 17944.001299/2012-12
Estado de Santa Catarina
PARECER N° 1752 /2012 - COPEM/STN
Brasília, 13 de dezembro de 2012.

ASSUNTO: Operação de crédito externo, com
garantia da 1Jnio, entre o Governo do Estado de
Santa Catarina - SC e o Bank of Ainerica, N.A
(BofAML), no valor de até tJS$ 726.441.566,00.
Recursos destinados ao Refinanciamento do
Resíduo da Dívida do Estado de SC - Lei n°
9496/97.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE CARANTIA
RELATÓRIO

1.
Trata o presente parecer de pedido de concessão de garantia da União à operação de
crédito externo, de interesse do Governo do Estado de Santa Catarina - SC com o Bank of
America, N.A. (BofAML), rio valor de até USS 726.441.566,00 (setecentos e vinte e seis
milhões quatrocentos e quarenta e um mil quinhentos e sessenta e seis dólares dos Estados
Unidos da América). Os recursos oriundos da operação serão destinados ao Refinanciamento do
Resíduo da Dívida do Estado - Lei n° 9496/97.
2.
Os recursos do empréstimo serão integralmente utilizados à quitação do resíduo de
niane ira a possibilitar urna melhoria da trajetória fiscal do Estado e a ampliação da sua
capacidade de investimento.

RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS - COFIE
3.
A Comissão de Financiamentos
Externos - COFIEX, por meio da Recomendação n°
5 6 ),
1.344. de 05/10/2012 (fls.
homologada pelo Sr. Ministro de Estado do Planejamento.
Orçamento e Gestão, em 15/10/2012, recomendou a preparação do Programa de
Rcfina.nciaincnto de Resíduo da Dívida com a União - Lei n° 9496/97, pelo equivalente a até
US$ 726,441 566.00, provenientes do Bank ofAmerica, Merrili Lynch, Banco Múltiplo.

OBJETIVOS DO PROJETO, ARRANJO INSTITUCIONAL, E ANÁLISE DE CUSTOBENEFÍCIO
4.
De acordo com o Parecer Técnico do interessado, ás fis. 24/28, 32/37 e lIS, o objetivo
geral da operação é quitar o resíduo da dívida refinanciada por meio da Lei n° 9496197, a taxas
mais ah-ativas permitindo investir recursos em projetos que promovam o desenvolvimciiio
econômico do Estado.
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É de se informar, por oportuno, que operações de crédito caracterizadas pela STN corno
5.
reestruturação e recomposição do principal de dívidas dos entes subnacioriais seguem
procedimentos internos conforme definidos na Nota Conjunta if 22/2008/STN, de 30.04.2008
(fia. 249/253).
Análise Comparativa dos Fluxos das Dívidas
6.
Deve-se destacar que o referido pleito está amparado na exceção, definida pelo Senado
Federal, da exigência de cumprimento de limites de endividamento prevista no § 7° do art. 70 da
Resolução do Senado Federal n° 43, de 2001, para os casos de operações de reestruturação e
recomposição do principal de dividas. Nesse caso, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
por meio do Parecer PGFN!CAF/N° 1331/2007, firmou o seguinte entendimento:
20. Pelo exposto, conc/vhnos opinando no sentido de que a exceção aos limites de
endividamento de estados, municípios e do Distrito Federal, contida rio • 7° do ar!. 7' da
Resolução do Senado Federal n'43, de 2001, deve ser interpretada, em consonáncici con; a
obrigatoriedade do jrincinio da limitação do endividamento dos ente federados, iIcrilo no
§ ]'do art. ]'da LR/ de modo a som eniO Permitir operações de crédito realizadas a título
de reestruturação/recomposiçâo do principal de dívidas preeistenIes desses ente, qwmdffr a
expressão financeira da nova operação for tal que promova a melhora do posição do ente,

em (ermos de constituição de um fluxo de pagrnentos relativos a amortizações,juros e
demais encargos relativos à nova dívida inferior ou igual àg_ue(e vigente apites da realização
desta"
Assim, a Coordenação-Geral da Dívida Pública - CODIP/STN realiza a análise
8.
financeira da operação, com vistas a verificar se esta promove melhora de sua posição, tanto em
termos de redução dos fluxos de pagamentos futuros, ex-ante, quanto com relação aos riscos
dessa redução não se confirmar, ex-post, devido à volatilidade de variáveis macroeconômicas
que determinam o valor desses fluxos (como taxa de juros, inflação e câmbio), cujos valores
somente serão conhecidos no futuro.
A metodologia de análise de custo consiste primeiramente em calcular e comparar os
9.
valores presentes (VP) dos fluxos das dividas a serem quitadas e da nova dívida contraída junto
ao organismo de financiamento. O valor presente dessas dívidas é calculado a partir da
elaboração dos fluxos nominais das dividas, construídos levando-se em consideração as
inforrnaçes relativas às características das dívidas em questão e suas projeções, de modo a
calcular os valores das parcelas devidas nas datas de vencimento, e descontados pela curva
representativa do custo de captação prefixado em reais do Tesouro Nacional, no mercado
interno. O somatório dos valores presentes das dívidas a serem pré-pagas é comparado com o
valor presente da divida que se alniea contrair, sendo a operação admitida, do ponto de vista
financeiro do ente, no caso em que o primeiro valor exceda o segundo (VP dividas antigas > VP
nova dívida). Adicion1mcnie, são calculadas e comparadas, para cada uma das dívidas a serem
quitadas, as taxas internas de retorno (TIR), com a TIR da nova dívida. É recomendado, do
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ponto de vista do ente, o pagamento das dívidas que apresentem [IR superiores â taxa da dívida
a ser contraída.
10.
A metodologia de análise de risco, outrossim, que é realizada pela Coordenação-Geral
de Gerenciamento de Risco e Planejamento Estratégico da Divida Pública - COGEP/STN, parte
da premissa de que, nas operações de reestruturação de dívidas, - Estado deva assumir níveis
prudentes de risco, o que requer que a probabilidade de ocorrência de perdas em cenários
desfavoráveis seja reduzida de forma a não comprometer a capacidade de pagamento da dívida
reestruturada. Para tanto, são realizadas simulações que permitem identificar a probabilidade do
valor presente da dívida nova se tomar superior ao da divida antiga, ou, em outras palavras, a
probabilidade da operação tornar-se mais cara do que a divida já existente. Também é
quantificado o excesso de risco assumido pelo Estado nos casos de cenários desfavoráveis Clii
termos de sua receita líquida real, urna vez que aumentos elevados no custo da nova dívida
poderiam no futuro comprometer a solvência do Estado e levar à necessidade de novas
reestruturações. No presente caso, a análise contou com a geração de cenários estocásticos para
dólar. Euro, Libor e IGP-M.
li.
Conforme a Nota Técnica Conjunta n° 28/CODIP/COGEP/STN, de 20/11/2012. a
CODIP e a COGEP (fis. 274/275) analisaram a operação e entenderam que os fluxos de
pagamentos da nova contratação tm VP menores do que a divida atual. Além disso, a nova
dívida tem TIR inferior á dívida atual (TIR fluxo antigo: 12,74 % a.a; TIR fluxo novo: 4,58 %
a.a). O risco de oscilação nos fluxos da dívida a ser contratada foi classificado como baixo, em
comparação com a dívida atual. Em função desses resultados, a operação proposta pode ser
recomendada, do ponto de vista de custo e risco financeiro.
12.
As análises do perfil da dívida e do cronogrania de amortização encontram-se na Nota
D
1006/2012/COREM/51, de 06/12/2012 (fis. 212/219). Destaca-se, dentre as conclusões
exaradas na referida Nota e Despacho do Senhor Secretário do Tesouro Nacional, que a operação
atende aos pressupostos da reestruturação de dívidas e não representa violação dos acordos
refinanciados com a União.

FLUXO FINANCEIRO
13.
De acordo com informações do interessado (fis. 1101115), a operação contará com
recursos totais de até US$ 726.441.566,00 financiados pelo Bank of America, N.A.(BofAML).
Os recursos deverão ser desembolsados no corrente exercício.
CONDIÇÕES FINANCEIRAS
14.
Conforme minuta negociada do contrato de empréstimo (fis. 122/151), as condições
financeiras da operação de crédito cm foco, inseridas no Sistema de Registro de Operações
Financeiras - ROF, do Banco Centra! do Brasil, sob o registro TA634758 (fis. 254/262), objeto
de nianifeslaçào favorável desta Secretaria. .serão as seguintes:
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Bank ofAmerica, N.A.(HofAML).
Até US$ 72441.566,0000 (setecentos e vinte e seis milhões
quatrocentos e quarenta e um mil quinhentos e sessenta e seis
dólares dos Estados Unidos da América).
Até 12 (dozmesesEm 18 (dezoito) parcelas semestrais a serem pagas após o prazo de
carência.
Fixa em 4% a.a.
1,5% sobre o valor do empréstimo no ato da formalização.

Juros
Comissão de
Compromisso, Honorários
e outras despesas
1,00% a.m. acrescidos aos jUTOS devidos e ainda não pagos,
Juros de Mora
conforme a legislação vigente.

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS
Relativamente ao disposto na Lei Complementar n°. 101/00, nas Resoluções do Senado
15.
Federal n°. 40/2001, n.° 43/2001 e n.° 48/2007 e na Portaria MEFP n.'497/90, e alterações, com
vistas à concessão da garantia da União, vale ressaltar o seguinte:
1— VERiFiCAÇÃO DOS LIMITES PREVISTOS NO ART. 32 DA LRF
Mediante Parecer n' 1753/2012 - COPEMJSTN, de 13.12.2012 (fls.280/282), esta
16.
Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios - COPEM pronunciou-se
quanto aos limites e condições para a contratação de operação de crédito externo pelo Estado de
Santa Catarina, tendo sido cumpridas as exigências dispostas nas Resoluções do Senado Federal
n° 40/2001 e 43/2001 e suas alterações, e atendidos os requisitos mínimos previstos no art. 32 da
LRF. As informações constantes no citado parecer são válidas por 270 dias para apreciação do
Senado Federal, nos termos do art. 44 da RSF 43/2001.
II- PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Consta às lis. 13/21. Parecer Jurídico e Declaração do Chefe do Poder Executivo,
17.
informando que constam da Lei Estadual n° 15.723, de 22/12/2011 (LOA), dotações suficientes à
execução da reestruturação de dívidas do Estado perante a União especificadas da seguinte
forma: RubricaiSubação 3562, cujo valor global para o exercício de 2012 é de R$
1.587.533.495,45 (uni bilhão, quinhentos e oitenta e sete milhões, quinhentos e trinta e três mil,
quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
Para o pagamento de juros e encargos da dívida estão previstos na Lei n° 15.881, de
18.
10/08/2012, de forma global, no valor de R$ 365.793.994,30 (trezentos e sessenta e cinco
milhões, setecentos e noventa e três mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta centavos),
sendo que, na ocorrência de eventuais acréscimos, estes recursos serão complementados.
Assim, considerando as informações prestadas pelo Estado, entende-se que o mutuário
19.
dispõe das dotações necessárias para a contratação da operação.

73334 Quarta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2012

IV - AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA - Contratação e Contragaranlias ã Garantia da
União
20.
A Lei Estadual n° 15.881, 10/08/2012 (fis. 12 ), autoriza o Poder Executivo a contratar
operação de crédito destinada à reestruturação da dívida - Resíduo, Lei ri' 9.496/97. Dispõe que
o Poder Executivo do Estado está autorizado a vincular corno contragarantias à gai-anlia da
União, a cessão de: a) direitos e créditos relativos a cotas ou parcelas da participação do Estado
na arrecadação da União, na forma do disposto no art. 159, inciso 1, alínea "a", e inciso 11. da
Constituição Federal, ou resultantes de tais cotas ou parcelas transferíveis de acordo com o
preceituado na mesma Constituição, respeitada sua vinculação à aplicação especial, quando for o
caso; b) receitas próprias do Estado a que se referem os arts. 155 e 157 da Constituição Federal.
nos termos do § 4° do artigo 167, acrescentado pela Emenda Constitucional n° 03, de 17 de
março de 1993.
V - LIMITES PARA CONCESSÃO DE GARANTIA DA UNIÃO
21.
De acordo com as informações contidas no Relatório de Gestão Fiscal da União para o
segundo quadrimestre de 2012 (fis. 220), há margeiri, na presente data, para a concessão da
pleiteada garantia da União, dentro do limite estabelecido no artigo 90 da Resolução do Senado
Federal n° 48/2007.
VI - CAPACIDADE DE PAGAMENTO E ASPECTOS FISCAIS DO ESTADO
22.
Por tratar-se de operação de crédito que se destina à reestruturação e recomposição do
principal de dívidas, nos termos do au. 10 da Portaria MF n° 306, de 10 de setembro de 2012, a
presente operação de crédito, é elegível, relativamente aos riscos do Tesouro Nacional, para a
concessão de garantia da União.
23.
Ademais, às fls. 218, a Coordenação-Geral de Relação e Análise Financeira dos
Estados e Municípios - COREM/STN informou que o Estado de Santa Catarina encontra-se
adimplente com as metas e compromissos assumidos no Programa, cumprindo o disposto na
alínea "b" do § 5° do art. 3° da Lei ri° 9.496 assim como a obrigação de que trata o art. 21 da Lei
n°8.727/93.

Vil- CONTRAGARANTIAS À GARANTIA DA UNIÃO E MARGEM DISPONIVEL
24.
Conforme mencionado anteriormente, o Poder Executivo do Estado está autorizado a
vincular corno contragararutias à garantia da União, a cessão de: a) direitos e créditos relativos a
cotas ou parcelas da participação do Estado na arrecadação da União, na forma do disposto no
au. 159. inciso 1, alínea "a", e inciso II, da Constituição Federal, ou resultantes de tais cotas ou
parcelas transferíveis de acordo com o preceituado na mesma Constituição, respeitada sua
viuiculação à aplicação especial, quando for o caso; b) receitas próprias do Estado a que se
referem os arts. 155 e 157 da Constituição Federal, nos termos do § 4° do artigo 167,
acrescentado pela Emenda Constitucional n° 03, de 17 de março de 1993.
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25.
Segundo estudo elaborado por esta Secretaria acerca do comprometimento das
transferências federais e receitas próprias do Estado de Santa Catarina, conforme informação
consignada no Memorando n° 91/2012/GECEMI/COAHJSURINfSTN/MF-DF, de 04 de
dezembro de 2012 (fis. 120/121), as garantias oferecidas por aquela entidade federativa são
consideradas suficientes para ressarcir a União, caso esta venha a honrar compromisso na
condição de garantidora da operação em epígrafe.
Assim, deverá ser formalizado o contrato de coniragarantia com a União, podendo o
26.
Governo Federal reter as importâncias necessárias para satisfação dos compromissos assumidos
diretamente das transferências federais ou das contas centralizadoras da arrecadação do Estado.
VIII - SITUAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA E ANTECEDENTES JUNTO À SECRETARIA
DO TESOURO NACIONAL
27.
A Declaração do Chefe do Poder Executivo do Governo do Estado de Santa Catarina
(tis. 13/21) informa que os números de registros no CNPJ dos órgãos da Administração Direta
do Estado estão todos incluidos no Cadastro único de Convénios CAUC.
A verificação de adimpléncia com as instituições integrantes do Sistema Financeiro
28.
Nacional, em atendimento ao art. 16 da Resolução do Senado Federal n° 43/2001, deverá ser
feita mediante consulta ao Sistema do Banco Central (S1SBACEN/CADIP), tendo por base a
lista de CNPJ constante do CAUC.
Dessa forma, face ao mandamento legal mencionado acima, verificou-se que o Governo
29.
do Estado de Santa catarina encontra-se adimplente com as instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, conforme resultado de consulta ao Sistema do Banco Central do Brasil
(SISBACEN/CADIP), realizada em 13/12/2012 (fl. 236/240).
A verificação da adimplência financeira em lce da Adniinistração Pública Federal e
30.
suas entidades controladas e de recursos dela recebidos poderá ser feita mediante consulta ao
Cadastro único de Convênio (CAUC), por ocasião da assinatura do contrato de garantia, nos
termos da Resolução do Senado Federal n°41/2009, que alterou a RSF n° 48/2007.
Segundo procedimento de consulta estabelecido pela Coordenação-Geral de haveres
31.
Financeiros (COAFI), cumpre informar que não constam, na presente data (fis. 231/232), cm
relação ao Ente, pendências referentes aos financiamentos e refinanciamentos concedidos pela
União ou garantias por ela honradas.
Por fim, em cumprimento à Emenda Constitucional n° 62, de 06.12.2009, relativa a
32.
pagamento de precatórios, esclarecemos que restou frustrada a tentativa de verificação da
adimpléncia do Ente, pois "conforme decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro
Bruno Damas no processo de ACOMPANHAMENTO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO n°
0005633-70.2010,2.00.0000, as emissões de certidões e as consultas ao Cadastro de Entidades
Devedoras Inadimplentes (CED1N) foram suspensas até decisão final de mérito no referido
processo" (fl. 233). Dessa forma, previamente à formalização dos instrumentos contratuais, a
PGFN/COF verificará a situação de adimplência do Ente.
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IX - ALCANCE DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
33.
Encontram-se, ás fis. 122/151, as minutas contratuais do Acordo de Empréstimo e de
Garantia destinados ao Programa de Reestruturação de Dívida - Resíduo da Lei n° 9.496/97Estado de Santa Catarina.
34.
Entendemos que as obrigações contratuais constantes das citadas minutas negociadas
são passíveis de cumprimento pelas partes envolvidas, não atribuindo ao Tesouro Nacional riscos
superiores àqueles normalmente assumidos em operações já contratadas com organismos
multilaterais de crédito.
X - DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS - Resolução SF n° 4/07, Lei Complementar n.°
101/2000 eLein° 11.079/2004
35.
Cumpre esclarecer que estão apensas ao processo (fis. 221/230), as informações
elaboradas pela STN relativas às finanças da União, as quais encontram-se atualizadas no
endereço: htip://www.tesouro.fazenda.tov. br.
36.
O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. mediante Certidão (fis. 43/45).
informou que no exercício de 20111 (último analisado), a despesa com pessoa! dos Poderes
Executivo, Legislativo incluindo o Tribunal de Contas, e Judiciário, bem como do Ministério
Público, não extrapolaram os limites estabelecidos no art. 20 da Lei Complementar n° 101/2000 LRF. Relativamente ao 1° e 20 quadrirnestres do exercício em curso de 2012, o Tribuna! de
Contas certificou que a despesa com pessoal dos Poderes Executivo, Legislativo incluindo o
Tribunal de Contas e Judiciário, bem como do Ministério Público, situou-se dentro dos limites
estabelecidos pela LRF.
37.
Relativamente ao cumprimento das competências tributárias e dos artigos 19 e 212,
ambos da Constituição Federal, o Tribunal de Contas, na Certidão mencionada no parágrafo
anterior, atestou o cumprimento destes dispositivos legais em 2011 (último exercício analisado).
38.
Com relação à exigência de comprovação de obediência ao limite de Restos a Pagar,
conforme disposto no art. 40, §2°, combinado com o art, 25, inciso 1V, alínea e, ambos da LRF e
no art. 10. inciso II, alínea e, da Resolução do Senado Federal n° 48/2007, é entendimento da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme exarado no Parecer PGFN/COF/n°
468/2008, que tais limites referem-se, exclusivainente, ao art. 42 da LRF, único limite legal
existente para tal efeito, O referido artigo 42 dispõe o seguinte:
"Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois
quadrimestres do seu mandato. Contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida
integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a sei-em pagas no exercício seguinte sem que
haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa, serão considerados os
encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício."
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Dessa forma, a exigência de comprovação de obediência do limite de restos a pagar não
39.
se aplica, na presente data, a Estados.
A Lei ri' 11.079/2004, alterada pela MP n° 575, de 7/8/2012, alterada pela Lei n°
40.
12.024/2009, que institui normas gerais para licitação e contratação de Parceria Público-Privada
(PPP) no âmbito dos Poderes da União, dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios,
estabelece, em seu art. 28, que a União não poderá conceder garantia aos demais entes caso a
soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias por eles
contratadas tiver excedido, no ano anterior, a 5% da receita corrente líquida do exercício ou se as
despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) anos subsequentes excederem a 5% da
receita corrente liquida projetada para os respectivos exercícios.
A esse respeito, cumpre esclarecer que, conforme Parecer Jurídico e Declaração do
41.
Chefe do Poder Executivo do Governo do Estado de Santa Catarina (fis. 13/21), o Estado não
firmou contrato na modalidade Parceria Público-Privada - PPP.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, nada temos a opor à concessão da garantia da União desde que,
42.
previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, seja: i) formalizado o conirato de
contragarantia; ii) verificada a adiniplência do Ente com a União e suas entidades controladas.
À consideração do Senhor Subsecretário de Relações Financeiras e Governamentais,
nos termos da Portaria MF 501, de 17/08/2012.

in Q
ONGELA SEMÍRA MIS DE A. FREITXS
Analista de Finanças e Controle

EDI1DOUl

DARD

Jtlerente a C PEM

De acordo. Sugerimos o encaminhamento do processo n° 17944.001299/2012-12
á Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN/COF para as providências de sua alçada.

O COUTJNH9CUERRA
retário do Tesouro Nacional
Leandro Giacomazzo
3bsczetádo d07e6Nro Naona
SibStit.Lto
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PROCESSO N°SEF: 1724812012 (SPP: ESEF 16097122)
INTERESSADA: Secretaria de Estado da Fazenda.
"Contrato de crédito e garantia cio Bank af America na
ASSUNTO:
operação de crédito de renegociação de resíduo acumulado da dívida pública

contratual (Lei 15.881/2012).
EMENTA: ANÁLISE DE PROPOSTA DE MINUTA DE
CONTRATO DE CRÉDITO E GARANTIA A SER
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA
E O BANK OF AMERICA DOS ESTADOS UNIDOS DA
AMERICA, PARA PAGAMENTO DO RES(DUO DA
DIVIDA PÚBLICA, NOS TERMOS AUTORIZADOS PELA
LEI ESTADUAL N° 15.881/2012. OPERAÇÃO
GARANTIDA PELA UNIÃO FEDERAL E PELO FUNDO
DE PARTICIPAÇÃO DO ESTADO - EPE OBRIGAÇÕES
LEGAIS E EXEQUÍVEIS.
Senhor Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica,

Trata-se de minuta de contrato de operação de crédito e
garantia, apêndices A. B-1, 8-2, 13-3, C, e anexos 1, A, 8, C para análise dos
seus aspectos legais por esta Casa. À Diretoria de Captação de Recursos e da
Divida Publica - DICD da Secretaria de Estado da Fazenda coube o exame
sobre a viabilidade financeira da operação.
Analisando-se a minuta definitiva do contrato, já
negociada entre as partes envolvidas na operação, concluímos que as
obrigações estão de acordo com a Constituição Federal, Constituição Estadual
do Estado de Santa Catarina e em consonância com a legislação federal e
estadual de regência da matéria (Lei Estadual n° 15.88112012), na forma do
pronunciamento exarado no Parecer n° 0294/12 e, por esta razão, são legais e
exeqüíveis.
lÊ o parecer que submeto à consideração de Vossa
Excelência.
Florianópolis, 14 de dezembro de 2012.

JoéIia Aparecida Lulek
PrJcuradora do Estado
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Fazenda

PARECER DO ÔRGÂO JURÍDICO E DECLARAÇÃO DO CHEFIE DO PODER EXECUTIVO
PARA OPERAÇÃO COM A GARANTIA DA UNIÃO

Florianópolis (SC), 06 de setembro de 2012.
Identificação precisa da operação de crédito õbjet4, de avaliação
a)
Trata-se da análise dd5 coridiçes legais pura a contratação, pelo Estado de Santa Catarina de
operação de crédito, no valor de R$ 1587.533.495,45 (um bilhão, quinhentos e oitenta e sete milhões,
quinhentos e trinta e três mil, cjuatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos), junto ao
Bank OfArnerica'per intermé1io do Banco do Bras A. destinada à reestruturação de dívdas dó Estado
perante a Uniu.
lnfarmaçoquanto às autorízações teislativas

b) A operação de crédito foi autorizada pnr intermédia da Lei

r 15,88li de 10/08/2012 publicada em

13/08/2012, no Diária Oficial do Estado (DOEI n. 19.394.
Informação quanto à Inclusão dos recursos no orçamento
C)

Os recLirso provenientes da operação de crédito pI&teada estão inclusas no orça mento vigente
nos termas do inciso II do 12 e art. 37 da LRF.
OBS.: A Inclusão no ôrçamento se deu par meio do Decreto nQ 1.149, de 30 de agosto de 2012, publicado
em 32/08/20120 no Dirlo Ofcial do Estado (DOE) n. i9.4O8 nos termos do a(t. 89 da Lei Estadual N2
15.723, de 22 de oezmbro de 2011 (LOA) e art. 42 da Lei Federal N? 4320/194,
Informação negativa sobre operaçes realizadas irregularmente ou operações vedadas

d)
Atestamus que todos os. parcran1entcs de débitos eop açes de crédito, inclusive as equiparadas nos termos do art: 29, § 12 e art. 52 da LFIF, contratada; com institülçCies financeiras e não financeiras
foram objeto de aníse da STN
Obs. 1; Cabe destacar que parcelamentos de tributos (FGTS, INSS. Receita Federal etc.I e previdência própria (referentes a valores de contribuições previdenciánias não repassados) não so coisiderdos opéraào de crédito nos termos do Parecer PGFN/CAF/N' 2242/2002 e 1775/2003.
Obs. 2 As operações equíparados a operações de crédito nos termos do art, 29. 5 1, da Lei Complementar 0 101, de 2000, realizadas mediante reconhecimento ou confssão de dividas perante instituiçào não financeira, bem como a assunção de obrigações deurrentes de sucessão de entidade extinta ou
liquidada, com instituição financeira ou não finaricerra, desde que tenham sido autorizadas por lei especifica, após 29/4/2010, não se sujeitam ao processo de verificação de limites e condrçes de que trata a
Resolução n2 43/2001, conforme alteração dada pela Resolução n11 10/2010, ambas da Senado Federal.
Assirti, Caso CS contratos citadas não tenham sido objeto de a01lse por parte da STIN, deve-se ericarriinhar
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cópia da lei citada ou, no caso de a operação ter sido lrtegraknente paga, informação sobre a quitaç.ci da
mesma.

e)
- Reluz,

O Ente no contratou operação no âmbito do Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente
tabeleddo pela lei n2 9.991, .e 24/7/200;

O Ente, em relação ao arL35da Lei Complementar 101/21100,4i.prdiizou operação de crédito
Junto a outro Ente da Federação;
Obs.: Cabe destacar que operaçdes de crédito contratadas corri instituições financeiras estatais ou
contratadas antes da putIic?ço da LRF, em 4/5/2000, riu representam Viulaçâo do art. 35 da LRF.
g)
O Ente n,opraticou nenhuma das ações vedadas p&o
Federal'

-t. 5da Resolução r 43/2001 do Senado

Informação relaih'a ao cumprimento da obrigação de que trata,a. alínea
Res. SF r° 43/2001

do inciso IV do art. 21 da

h)
O Ente, em relação às contas dos
s ainda hão analisados pójrIhunal de Contas, inclusive o em cL.rso,'cumpre o disposto a) no art 23 - imites e pessoal, no '._33 não contratação de operação de credito realizada com infraço Jo disposto na Lei Com plementan2 101,' de 2000, no art 37 -)
no reafizaço de o,erações vedadas, no art(5' - puhIicao cio relatorio resumido da execução orça
mentaria e no 2 do arL)- publicaçao do relatorio de ges10 fsca todas da Lei Complementar n
101, de 2000, bem como cumpre o disposto no Inciso 111 do ait (167 i Constituiç8o - limite das operações de crédLto em r&aço s despesa 5 de capital.
Informações subre a nãiculo dõa limites de endividamento
i) Relativamente aos exercÍcios corrente e anterior, que Ilao há despesas de capital a serem deduzidas da
calculo do montante de despesa5 de capital para,-à- verificço do limite a que se refere o inciso 111 do art
167 da Constitúiço Federal.
Atendimento aos dernaís limites e condições estbclecidos nas Resoluções da Senado Federal n°s 40 e
43, ambas de 2001, bem como na Lei Complementar r 101/2000 - IRF
O Ente cumpre os demais limites e condições fixados pelo Senado.,Federal e observa as demais
j)
restrições estabelecidas na Lei Complementar rig 101/2000 - LRF.
Em observância ao § 412 do art. 18 da Res. SF flP 43/2001, este Ente não teve dívida honrada pela
k)
União, em decorrência de garantia prestada ei-ri operação de crédito, relativamente a dívidas ainda nã o
Li riu ida das
Informeço sobre ate ndin-iento do5 limites da despesa com pessoal
1)
O Ente, relativamente ao art. 23 da Lei Complementar rQ 101/2000, apresenta tio quadro,a seguir
os seguintes valores das despesas com pessoal no período de 05/2011 a 04/2012.
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04/2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

COM PESSOAL
Uqia ria
no
de 05J29I2. a
zttfmo R'Ifr pd-
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poder t.egiIalJvo(a)
Fõder Eecutio

POdêtJUdÍCIriF1D

MinI4riç Ptblko

MerribIéTa LegTsI-

t1v

T)

Conta s

rIunE'J

Dipua Bruto Córo Pes.caI
7.31.290.34.3

21.BO9G.fl

Pisoa1 Ativo

4.5646.565,13

20E.5039394

Feoal Inatri (b)

2.076.22.0700

75.292.70231

41.05.382.51J

536369.674,17

-

-

Pe1orilt ias (cr
OVUE de5pesos EQIl, pessoal
decorrente e çcrIrAos de
ttrurIrIiaio rt.• 18
d
LRF)d)
.
Despesaç no .rmnpLIt3da
12 da LRJ
(2n. 15,
fhl
(i-+f+g#}1fl
.
lridcnlzuç6e5
IrcntIVs à OrnioVn!u!trIa (e)
Uecorre1te.

de

-

129921.413,44
1

57b71.311,5

299A9994,31
n8.201.552,21

88.836.D904
157.48.207.42 --

1.28.393,10

-

.

-. 32.23.051a
.
t16.17L23O4
.

13.24722,51

. 262415357,01

913711

988.907,17_

.

29345617,52

I109 435,79

8,62990,39

43.728,40

:-

18.609.8430

lhálsão
24.9.05493

anrors1g)

530024042

.-

103337

7.410 18,70

75363

.058745.521510

1254.816i19

17,847.7120

. 91.50O760

54L345.632,5

32.05.319,49

-

81.44l(2cj1.46

2.980.234,0

103.675.106,37

35.9.241.27

29 410.744,42

14.213.87.2106

24.2.3b1,210.86

1.213.87.210,85

4-OC1812,93

Inativos e PepSioni5t1 Com

....
RepasesprevIdeneIrIo a
REGIMEPR6PRID DE PREJIDMCIA SOCIAL (III) Cc,rflrlbçõs Patronais
Total de dsp5!. Com
Pessoal para fins de apjiçc d cr limite - TDP (IV) = (1.
PI-tili)
Receita Corrente Líquida RCL(V)

--

-

6.OG64.75,60
14213.67.210,8

00.5,19773
1.4.1.267,210.

e Renda Retido na
Fonte - lRF IAtivçi, Intívo e
Pensionistas)
e estiver

-

,-

-

compulado na

ewea bruta com uSSOal,
ircrrn2rlClo
trntivnse PerisIriIstaç
jilfDrr1arvlotes sem ente se
no estiver coroputada na
dwcsa bruta tsm pessoal,
caso cQrt1riri, informar

.

-

-
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Prçeit'.'I %) eu total çi
despêsa CoçA pe5SO 1 para
tiris de apt:ríiçáo do lirnite TCF sobre a RCL(UM 100

12,b/%

PrcQrItu2P (%) da total d
despesa ccm pessoal por
PdreOrg5ofbcdopeIaTC

44,10%

Dezembro de 2012

531,6

1,98%

0,7%

-

540%

148%

1,80%

(1) Compõem as despesas no computadas (art. 19 19 da LRF): indenzaçôes por demissão e incentivas à demissa voluntária; decorrentes de decisão judicial; despesas de exercícios anteriores; inativos e
pensionistas com recursos vinculados.
(2) !ncIudo o Tribunal de Contas do Estado, e oiribunaI de Contas dos Municípios, quando houver.

08$ do Estado:
- Despesa Bruta

com Pessoal -- Valor dk'ergente da Receita Bruta com Pessoal do RGF em virtude das

Contribuiçes Patronais estarem disposas em Item separado litem 11(1 Ativo —Valor ca inha Atido do
RGF menos a cOfltnbuiço patronal -,contas 3 3 1 91 13 13 ((-antribuiçn Previdenciria ao RPPSISC Fundo Prevídenciriõ) e 3.3.1.91, 13.14 (Contribuição FrevidencirÍa ao RPPS/SC -.Fundo Financeira).
- Inativo e Pehsionist - Os valores de inativos e pensionias forain segregados apenas no Poder Executiva, haja vista que a despesa total com pensionista e emperhada Iuo Orçamento Fiscal e da Segundade 5õda da Podr Executivo;

informação sabréOrçamento

ni)
lecro que constam da Lei Estadual N2 15.723, de 22 de dezembro
2011 (LOA), que estima a
recepta e fixa a despesa do Estado para o exercício de 2012em razão do disposto na Decreto N! 1 149, de
30 de agosto de 201, dotações suficientes a execução da reestruturaço de dividas do Estado perante a
Unio epeciticacksda seguinte forma:
Os recurscs provenientes da oçaçode crédito cnn tela ésto inseridos na rubrica/subaço 352, cujo
valor global previsto pei o exercício -de 2012 é de R$ 1.587.33.495
(im bilhão, quinhentos e oitenta e sete mílhes, quinhentos trinta e três mil,
centavos).
A presente operação

fio

rocntos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco

contemplará aporte de contrapartida.

esto previstos na Lei No lã.,M, de 20/08/2012, de
forma global, no valor de R$36579394,30 (trezentos e sessenta e cinco mi hôes, setecentos e noventa e três mil, novecentos e n'erttrei:jtro reais e trinta centavos) sendo que na ocorrência de eventuais acréscimos, cstes recursos serão suplementados.
Para o pagamento dejç9s

Dezembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 19 73343

informações sobre gastos com saúde e educaço e pleno exercício da competência tributria
ri)
'O Ente, em relação às contas dos exercícios ainda ra analisados zielo Tribunal de Contas, cumpre o disposto:

No art. 198 da Constituiçju Federal, tendo-aplicado em aç5es e serviços púbicos de saúde, no exercicio de 2011, o percentual de
09%1.)catculado de acordo com o estabelecido pela EC
29/2000;
No art. 212 da Constituiço Federal, tendç.aplicado na manuteriço e desenvoMniento do ensino,
no exercício de 2011, o percentual de ,5%'
7a receita resultante de irnposto5, compreida
proveniente de transferéncias.
No Art. 11 da Lei Complementar n1Ó1/2QO0."
Informações sobre PPPs

IÍ

o)
"Declaro clue& Ente no assinou, até a presente data, tuntrato na modalidade Parceria-Público
Privada (PPP)
..........................
lnformaçdes sobre o repasse de recursos para o setor privado (art. 26 da LR F)
_......,_
.....
.......................
. . no
.........
...
\.
.
p)
Em observância ao disposto
art 26 da LRFr{eLlaro que havendo A.revisao de repasse de recursos publcos para o setor privadu, tais repasses serão autorizados por lei epecltIca atenderão as condições estabelecidas na leu de diretrizes orçamentarias e con&taro da lei orçamentaria do exercício em
que ocorrerem"
Informado sobre o rcsonsavel pela admililistração financeira e pelo controle interno
q)
,Dêcidro para os devidos fins de direito e para que produzac os efeitos necessários, que o Sr Nelson
Antonio Serpa Cl RG 118 588, expedida pla SSP/SC, CPF 165 130 029-15 ocupante do cargo de Secretario de Estado ria [aze rida, e o responsável pela adminustraço fipa'iceira do Estado
O Sr (a ) Adriano de to07aí Pereira, Diretor de Contabilidade Gerar e o Sr Augusto Pulil Piazza Diretor de
Auditoria Geral so os responsáveis pelo controle tntrno do Ente
Informação sobre a conformidade da lista de CNP)s da Administração direta do Ente com o CAUC
r)
" Declaro que estão incluídas no Cadastro Único de Convênio (CAUC), todos os CNPJs da Administração Direta do Cnte.'

A relação abaixo corresponde a todos os números d CNPJ da Admintração Direta do Ente:
órgãos ou Entidades da Administração Direta

CNPJ

Ascciiia Legislativa dw Estado de SC - ALESC

B3.59.11/OciO1-87

Associação Santa Catarina de Reçibilliação A5CR

32.951.245/0016-5

Corpo de Bombeiros Militar do Estdr & Sita CtrIne

06096.1/0001-76

Fundo Cata inense de MuI43I1çdi Climáticas

11617.274/00D1-4

73344
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Fundo da nfnia e da AdoLesc&ca

O4.44J5J0O1-d'

Fundo de Aparo ao esenvErnprarial de SC

13.954.798/0001-52

Fundo de Apoio, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior

09.07.036/0001.2

Fundo de Esforço Fiscal

13954.985/0001-3

Fundo de Habrtaçc Popu aí do Estada de SC

13.73,26/fl001-02

Fundo de Meriais, Publicações e impressos ()(ioIai

14.24.43]f0OW.-9]

Funda de MehorLa da PçI(çia Civil - FIJMPC

O7..b8.79/00Ot-0/

Fundo d Meih,ria da Polícia Militar

13-92.394f0001-07

Fur 1J0 de McihíIa do Corpa de hornteircs MilFtar

14.16,135/UD1-06

Fundo de kea pare liimento dalustiça
Fundo de Terras da £slario de SC

13.551.336/0001-75

Furirlu do Plana de Saúde dos Serv. PuL'. do Est. déSC

07.574449/0001-02

eIFamerito :FuJNURF

Fundo Esp. de Estudos Juridicos e Re
Fundo Espeoldi da Ce(ensord Dt1a

D9231.79/0001-G6

Fundo Especiatde Prokço aw Meio AmbiEnte

62711L929/0Ú01-2)

Fundo Estadual de Asstteritia Sac ai
Fundo Estadual de Coribat

1 056 693j0O0J. 20

adiç,iu da Poriz.a

13 554

oq0ooi 02

ELndc CztacR.'ffl de DIsa Civil

4426583j0O01-57

Fundo Estadual ddesaíivolvimenta Rual

3.G1339/0001-09

Fundo E.todui de Incentiva a Cultura

07 735 bZi/0001 5.

Fundo EstadLaI de rnceritivo Não. Esporte
Fundo Ç.
uIdeJ.icentivoao Tursrno

0735634/00O1-3 1

Fundo EstdI de Recursos hídricos

10 79,95010001-09

Funda Esíadual de Satíce

'

80.613.411/cILU1-7

Fundo sdue: de-San date ~r-ial

ió736307,0OF7

FuIu.t! Etadua de Tr.aTispQrt

Flinco para Melhoria da Segurança P1b1ca

Fundo Patririwnial

-

ti 2 .4 .45(JfOQj-6

Fundo FenitCriciric do Estado de SÇ
Fu1-IcJo Pró-En,prec

5,2&014I/u001-3S
o1.s7L780J00u1-oa

-

13.954.764/D0OL6

Fundo Rotativo da Penitenciária Ai(c.aie deClapiLú

00-715510/C00145

Fundo Rotativo da Penitenciária Agrcoia de Curitbanas

7S406J/u001-59

Fundo RoL tivo da F'onitenciari de fpoi

3.a.:i5/t001-68

Fundo Rotivo da Per.ltenci.rJa lndttsttai dJalnvI!le
Furdo Rotativo da PeniteiitIria Sul

12.521./0r1-5

Fur da RtaLIvr do CompIeo P nh1anciria da Grande Fpo is

05791.576/0001-3 R

Funda Soc ai

14119-751/0OOL-36

Gabinete de Vice-Governador

3.27Y.520/0oo1-39

Ho5pmtal Geral e MdternFdde Tereza Ramos

2951.2&/0O25-7

Ministério Pdiblico do Estado de SC Procuradoria Geral de Justiça

75.276249/0001-54

Polícia 011111x do Estado de Santa Catarina

83.931550/0001-$1

Procuradoria Geral da Faaon(1 junto ao TCE

3.G01.E2/00013

Proturadara €eri de Estado

76.276.82310001-06

Sinta Ctarva Governo do Estado

82.51.2291001-76
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Santa Catarina TrbiinaI de contas —TCL

83.279.445/0031-13

Sd rita Ctar inz T.,'FbunoP ceJustíça

233 ,84-5.701/000(1 -59

2,951.310/0009-C3

SC Ser Faz Coniho Cstiadual de Contribui
!C Sec Faz Coordenaçc dc Tesouro EtadudF

82551.3iO/0O0.-37

SC Sec Foi Depart me ntc oo FtÇrtônio do E!tao

22,95-_1 ,3101C006-150

Secretaria de Estado da. Administração

82951.351/0001-42

Secretaria de Estado da Administraçã o

82.9b1351/0003-04

Secretaria de EstdO da AricJftiJra e De5envofviner.to Rur&

8951.336100121-0

Secretaria de Estado da As. SoclI, Trabalho e HabltaCãu

05.5139.770/90131-88

5ecretar

de estado da Ca sa civ il

5.S15.924J0001-0

Secretaria de Estado da Conwrraçãc{de Governo)

80.46037/0001-78

Secreta ria de Estado da Defesa Civil

13.5S.95]/0001-03

-

rda €duc.aço -

Secretaria de Ct

Secretaria de Estado dFaerda

482.51,51.32310001-58

82.S51.310/000i-56

-.

Secretaria de Eaack da 1 nh a -Estr itura

82551.344102UI-40

Secreta-ria de F5ted? da !PStçi e CLd.aania

13.985538/0001-71

Secretaria Je E~tad~cla 5C'd

82.Y1.24S/0aO1-€9

Secretaria dEsa Saúde

82. 951.7451
0002-40

Secretaria deEtadu da Saude

82,951.245/0003-20

Secretaria de Estado da Sa.de
Secretaria de

4

82.951.24510004-01

daSaúde

2 951 245/O0O. 92

Secretaria de a tiluío ua 5udc

8

Sec retaria de Estado da Saude

82 951 45/C0U7 54

4..

.

..

Secretaria de Ezta'd

da 5aud e

5i 24/O6 73

1.245/600B-35

82.95i:2d5/0C0S -16

Secretaria de Estado dáSaúd

Setretaii ce Etadoda Saide

29Si.245/0010-5D

5ecretr a da Estado da Saúde

1.245/0011-30

Secretaria de Ctadcd.3 Sdd

81951245/0012-11

Serretarta de Ltdo dá Saúda

8LYS1.24 5J0013-00

Secretaria de EstOn da Saúde

82.951.245/0014-83

Secretaria de Eb1dQ da Saúde

52951.245f0015-64

Secretaria de Esta do da Saúde

82-951.24 510017-26

Eecretai ia de Estado d Sauce

B2.951.245/0018-07

Secretaria de Estado da 5e.ide

2951.245f0O19-59

Secretaria de Estado da Saide

92951.245/002021

Secretaria de Estado da Saúde

82.551,245/002 1- 02

Secretaria de Estado da Sauda

82.1245/01322-9

Secretaria de Estado da Sauda

5.951245/002374

.Se•;rearia de Estado da Saúde

82-551.243/0024-55

Secretaria de Es-.ido da SaCde
Secretaria de Estado da Segurança Públca e Defesa cir Cidadã

32.351294/0001-00

Secreta ria d Estado de Turirno Cultura a Esporte SOL

Gb.S21.532jU001-98

Secretaria de Estado do Deserw. Reg. de Ararangu

05.664.192/0001-54

Secretarie dc tstad w -cIc Deeny. Reg. de blurneruau

05655030/0G01-1

-
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5ecr'taria de Estado do De5env. Reg. de Rrç.0 de Norte

0657.225/0001.70

Secretaria de Estado do Desenv, Reg. de Brusque

05.684.274/001-6

Se-cri de Estado do Desnv Reg. de Caçador

0.630479/0001-63

Secretarla de Estado do Deseiiv. Reg. de Compos Novos

05.529.61810001-29

Secretaria de htúd.. d. Denv Reg. de Caricinhas

0562J96/0001-30

Secretoria de Estado dci Desenv. Re.

de Chape6

Secretaria de Estado da Deenv. He. d Corrdi

554115/0'J01-3i
5.913/0D01.0

Secretwia de Estodo do DcerW. Reg. de Ciciúrna

05,6134.38/009'42

Secretaria CE Estado do DePmi. Re. de CLJritibaaQ5

05640,154J0001-61

Secretarie de Siada da Deenv. Reg. de Danísi Cerqu eira

07387.930/001-99

eCretria de Estado do Desenv. Re, de tbira

05 6b.667/OD01-80

SecretrFa de Estado do Desenv. Rde ItJai

05647.957/0001•48

Secretaria de atado do Deerv. .dg. de ltpirariga

08.32.433jU(I01-15

SeLretwia de Estado dOLJetW
Çecretri

Esta U0 :0 Desen

Feg deIauá do Sul

6/001 01

05.612.34910001-06

de EstadD-d, 0 Peeiw. Re. de joIrriiIe

O5,6SG27/ÚOo1-Q2

Secretaria de Esdc da 1)esenv. Re. deLáe
Secreta

05 G70

De..en.' Reg. de.uaçaca

SLIetJ a de Etdod

SecreW

eg de itupoP 193

da Eadn d DerIv F(e- de Laguna

Srtne çleEstadb ao DesenvAel. dá Mf:a

05.552.717f0001-02
055Q.634/000j-03
O.653.13b/oD01-14

do De.nv Re, de iaiiili
Secretaria de Estado da.Ceenv. Re. de FrrFitds
SccretdIld de Lstacic doi esrW ãez. de Qi.ukrnbo
Secretaria de Estado da Lesem Re de Rio do S.U.
Secretária de Etdô

05.56.5B1/0001-35
05 919251001-79
'08.832.4251U001-79
05 664 100/001 36
Secretaria dê Estado da DeV. Reg. das. LciI1flÇa do OesteÕ5.593.175/0001-73
Ser reta ti de Estado do Desenv. Reg de SoJoaqíiim
05 62 764/0001 44
Secretaria deEtddo do Deeri Feg deSaoJ-(Grande Flçrlarwpoh.sI
05.524 C29/00fa 2G
Ç5.589 971/0001-49
Secreta ria de Es' adç, rio Oesenv Re de Seu MiU& dci 0te
Seireta ria de ES000 do Dsrw 1eg de 5ere
SecreLarid de E51a0u do Deseriv, Reg. de TaÓ
Secretaria de Estado do Desenv. Reg. de Trnhó
Secretaria de Estado do Dciiv. HegdeTubara
Secretaria de Estado da Deseriv. Re. de Videira
Seçi'a:a ria de £sado d Desiw, Re. de Xnxerê
SecretarIa da Estad 4: CesenvoMmenn Sentvet
SeLretaria de Estado do PIreamCnto
51,çlreta41v. Especial de Ariçu Iço .me rnçiçn
Secretarie Executiva da Justiça a Cidadania
Secrettla Executiva de Articulação Nacional

CE 379 57710001 27
08.7.2//D001-74
0&50.254/0001-91
05.651.544/00D1-37
05 £64 622/0O01-39
05.628.03/0001-71
0755558/0001-00
0.46,1835/00153
0891459/Q01-0
82-951.294/0005-25
08.962.126/0001-59
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FIoranópcIis, 06/09/2012.

O DOS PA SO5'4ART1NIS NETO
Procurador Geraldo Estado

Aprovo a parecer e declaro serem verdadeiras as informações que deram ba,eã cpinio jur(dica

/9
\

GverorIo Estado

.NELpNÁNtI5 FRPA
Sètrke Esfé1duda Fazend

AÜGSTO PUHL PIA4
Direto'
1

f

,

ADRIANO ÜE úzÂ PEREIRA
Diretor de oflabiii deerl

/
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DIVIDA PÚBLICi

Parecer Técnico n°006(2012

Florianópolis 17 de setembro de 2012.

Assunto:
Dívida Pública do Estado para coma União, bem
como proposta de reneociaço do 'residuo" dessa Dívida PÚblica.
I
A Dívida Pública contratual do Estado totalizou e 'rn 31 de agosto
de 2012 o montante de RS 11.923 milhões.
Do total da divida interna, 86.66%, ou seja, R$ 9.950 milhões
corresponde ao saldo devedor do contrato 0121981S1NICOAFI, (te 31 de março
de 1998, decorrente da. Lei Federat n° 9496/1997, que reestruturou as dívidas dos
Estados (Divida com a Unâo).
Este contrato (Lei ii° 9496/97) é atualizado mensalmente (correção
monetária) pelo IGP-DI, além dos juros de 6% ao ano.

oni
_CM-o-c,-

co

=~M99

1 = Contrato Inici al

=~~
1 55.400.37 5,83

2 = Pagamento da Conta Gráfica

147,77474,64

3 = Iocorporçôes ao Contrato
(flESC/JPiSCBESCRJJCVS/TUSrsC)

"760 48 114 50

4

TOTAL CONTRATADO (1)- (2) + (3)

4.165.150,$J5.69

Correção (Atua lização/LGP-flI -t- juros/6%)

9.446.35.235,78

=

6 = Paganiejitos Efetuados (até 30/06/2012):
6.1

8.245.659.470,44

Arnorüzaço

2 556,220.810.30

6.2 -1 = J uroã do resíduo

1.252.5 72.111,38

6.2.2

4.425.942.221,04

6.3

-

juros do çntrto
Enca.rgos

10924.27,72

7 = SALDO A PAGAR, EM 3 J/08/2012
(4) 1-_(2)+(5)

-

(6.1)—_(6.2.1)

9.950.550.744,43
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O Contrato 012198/STN/COAFI (Lei 9496197) é intralimite, ou seja,
o Estado paga mensalmente 13,00% da Receita Líquida Real - RCL para a União.
Como no passado o percentual de 13% da RCL não cobria a
parcela mensal (Tabela Price), o contrato acumulou resíduo de R$ 1.471.407.391,82,
posição em 31/08/2012 Uã computados no saldo do contrato a pagar). Atualmente o
Estado vem amortizando resíduo em decorrência do crescimento da receita.
Ao término do Contrato, permanecendo resíduo, o mesmo deverá
ser quitado em 120 parcelas.
Diante deste cenário, as Estados e Municípios estão pleiteando
sem sucesso, junto ao Governo Federal a revisão do Contrato 01 2198/STN/COAFI
(Lei 9496/97), para reduzir os critérios de atualização dessa dívida e possibilitar a
amortização do saldo.
Assim, o Estado de Santa Catarina está buscando alternativas que
possibilitem a redução do desembolso mensal deste contrato, e também para que o
mesmo possa ser quitado dentro do prazo de 30 anos, inicialmente pactuado.
Em Junho de 2012, a Diretoria de Captação de Recursos e da
Divida Pública iniciou contatos junto ao Banco-do Brasil, que se mostrou receptivo a
proposta de buscar recursos no mercado externo de moedas, para quitação do
resíduo do contrato da Lei 9496/97. A quitação do resíduo possibilitará uma folga de
caixa inicial significativa, além de proporcionar urna trajetória homogenia de desembolso com os pagamentos da dívida pública Catarinense.
Em função de comprometer mensalmente 13% da sua Receita
Líquida Real com o pagamento da divida e seu resíduo, o Estado não consegue
realizar investimentos com recursos próprios, o que atrapalha o seu desenvolvimento.
Atualmente (agosto 2012) o Estado compromete os seguintes
valores mensais com o pagamento da Lei 9496/97:
Prestação

Contrato Normal

Princijw!
Com15580

TOTAL

1

Resíduo

TOTAL

27.758.858,55

-

43.468.613,31

47.266443,03

-

-

27758. 8585 5
90,735.056,34
92350,08

1,2 27.471,86

47.266.443.,03

115.586.264,97

Desta forma, se o Estado conseguir recursos para quitar o resíduo
a taxas mais atrativas que as previstas no contrato com a União, teria condições de
investir mais de 1 bilhão de reais em aproximadamente três anos, pois a operação
pleiteada pelo Estado com o Banco do Brasil prevê 12 meses de carência e 108
meses de amortização.
A tabela abaixo demonstra o quanto o Estado poderá ganhar sê'
efetuar a operação para pagamento do resíduo com uma taxa fixa de 4% ao ano,
Importante destacar que essa taxa é uma estimativa que o Banco do Brasil
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apresentou, baseada em experiência idêntica realizada com o Estado do Mato
Grosso em 2C12, e estima-se que o Estado consiga condições ainda melhores.
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No quadro acima é possveI ver o esforço que o Estado tem que
fazer para pagamento da prestação da Lei 949e197. Mantendo a situação atual o
Estado somente com esta operação intrlimte) comprometerá a sua Receita Uquida
Real em 2012, 2013 e 2014 nos percentuais de 12,14%, 12,21% e 12,77%
respectivamente. De outra forma, se o Estado captar recursos para pagamento do
resíduo conlomie condições previstas, o Estado terá uma significativa redução deste
percentual de comprometimento, passando para 731%, 79% e 8.50% em 2012,
2013 e 2014 respectivamente. Somados os valores que o F.tado não teria que
desembolsar no pagamento do resíduo, teríamos recursos para investir de R
240.355.60403 em 2012, R$ 531.355.16E,67 em 2013 e R 560.954.656,89 em
2014, o que daria R$ 1.352.665.428,59 em investimentos com recursos próprios do
Estado em três anos.
Outro ponto importante a destacar, é que esta operação não
aumentara o risco da dívida pública do Estado, pois atualmente aperas 376% da
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dívida de Santa Catarina é oriunda de contratos externas, e com a nova operação
ficaria em torno de 1658%. Além disso, como o refinanamento seda apenas do
resíduo da Lei 9496/97, a maior parte ficaria dentro das operações intralimite
(70149%) o que traz segurança para o Estado quanto ao pagamento de suas
prestações mensais da dívida pública.

WM4bR1EjPEREIRA DAS NEVES
Diretor de Ulação de Recursos e da Olvida Pública

ANDR

CH
nte da Dívida Pública
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GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Gabinete do Governador

Anexo M. Parecer do órgão Técnico (Anexo C - Item 8)

a) Análise do valor presente (VP) da dívida da Lei 9.496 (considerando
a SEIIC de 75% a.a. como taxa de desconLo)

Data

VPLdi Divida
AinUga

-.

1M12

R$O

/V13

R$ RUC13,026

1113

F1O

F

R$ 213

-

-...-.

1//14

a-- -.-

..4UI

-----.Fl$291;117D
-

-

R$ 263.7M.548
--. .. _--

•

2951 C13,724

R$ 2502íJ4205

R$ 339:24Q,

R1428 260
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----.-.- -

RO
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1f/I4.

DÍIrença dc VPL Divida

R$ 7id.U33 401

- - ..---

R$ 263.165.29d

....

7479.78

73..58613!

R 21.311.83P.

-.-- -.- -.-- -
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RI O

F.O

.-

l/9/1
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R$71.217736

•Í/3fi
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R$ 0 ,

-

-- R*O
R$O

ïi:
1 W21
- .--••..- -'
1ft21.
113/22
i'9/22
S-JtQ1aI

-

-......-

_R723922
(R571217.738)

0

Rt, 1
($ 692552U)
1

-- -

1

R$ 66.7 37.08D

-_I_

RS 7479.7)

(R$73.8&1

1/3/17

113/19

w

..----I--

(R$67,81.223

(R$ 66.707M01)

F4.50043

Rã

R$ 63.512.579
R$ 62.42.1 10

kro:

(ROcI043)

R$ 61.408.20

RI O
RI o:

M 62.482.11 M
.. - - -. - -.--a
R$ 814&.36O}

R5 60.471.058
RS 49.93?

RIO
RIO.

560.471.O5)
-,.-9.4159.937)

R$ 1.223,725.466
TOTAL

Nota: não considera eventuais impostos.

-.

-

-

--

- ..

R 1474.40I6

RI 250.651,14
- . -- (R$2U7i1
R$228610.053
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\ TESOURONACIONAL

Nota rf 1 034/2012/(3 EH F (/COP1M/SUR IN!STN/M 1
Em 13 de dezembro dc 2012.
Assunto: Mnni1slçâc no Módulo ROF cio
1{DE. Operação dc crédito externo, com
garantia da União, entre o Oovcrno do

Estado de Santa Catarina - SC e o Bank ci'
Amcrica, no valor dc até USS
726-441 .566,00
desti nados
au
1cfitiaiiciamcnÉo do Resíduo da Divida do
Estado de Santa Catarina referente à Lei ii
9496/97

ROF TAG34758
Processo n" 17944.001299/2012-12
De modo a atender ao disposlo pelas Resoluções n° 2.515. de 29.06.98 e
3.844. do 23.03,2010, iegulanicntadas pela Circular fl 3.491 • de 24-03.2010, iodos do
Bniico Cciilt'al do Brasil. que tratam dos procedimentos para registro no iii idu10
Rcgi.iio de operações Financeiras - ROF, tio Registro Deelaiairio Eletrônico - Rflft
sutteriiilos a inscrOo no Sistema dc lnforrnaçôes 13anco Central - SISBACEN a seguinte
manifestação: "Tendo em vista o atciidiinento pelo Estado de Santri Catarina dos
limites e condições estabelecidos pela ISF W 43/2001. objeto de mauifcstação
Favorável desta Secretaria, por meio da Parecer n' 175312012 - COPEM/STN, de
13.12.2012, rios termos do artigo 98 tio Decreto ri 93.872, dc 23.12.86, a Secretaria
cio Tesouro Nacional nada tem a opor que o referido ente seja autorizado a
ercdcitcíar a operação dc crédito externo com o Bank of Anicrica, mio valor de até
US 726.441.566,00, destinaidos à rccstruturaçio e rcrinanciaiuento do resíduo da
dívida tio EtatIo dc Santa Catarina i'efcrcnte ii Lei 9496/97, objeto da
Rceoiiicndaçün 1.344. de 0/10/2012, da Confissão dc Financiamentos Exierrios c:oii EX. Importa, i'cssalhtr, todavia, quc a decisão deste Ministério somente será
fu nua liiada quando do encani imilia mcii to do pleito ao Senado 1'edei'a r.
Á consideração superior.

ANGELA SEMIRAMIS DE A. FREITAS
Analista de Finanças e Controle

EDUARDO LUIZ GAUDARD
Gerente da COPEM/STN
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BANCO CENTRAL DO BRASIL
Oïkic, ji 274/O
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A Sua Snhorhi
SÔNIA DE ALMEN.DRA FREITAS PURTEÏ,LAE UNES — cdora-ra1
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12 174Q
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NOTA TÉCNICA CONJUNTA NLO 28/CODIP/COGEP/STN

Brasília, 20 de novembro de 2012.

ASSUNTO: Resultado cia análise financeira
referente ao pleito de reestruturação do
resíduo da dívida do Estado de Santa Catarina Resolução SE n'43/2001-

Senhores Coordenadores,

Referimo-nos aos Memorandos n 1.307 e 1309 (de 22.10.2012), e 1.375 e
1376 de 12.11.2012) - COPEMJ5URIN/57N/MF-DF, por meio dos quais a Coordenação-Geral
de Operações de Crédito de Estados e Municípios COPEM solicita à Coordenação-Geral de
Operações da Dívida Pública - CODIP e à Coordenação-Geral de Pranejamento Estratégico da
Dívida Pública - COGEP, análise financeira da contratação de operação de crédito do Estado
do Santa Catarina junto ao BonkofAmerica MA, para liquidação da dívida (resíduo) do Estado
com a União, contraída no âmbto da Lei n 9.496/97.
2.
à hipótese do §

O objetivo da análise é proceder à verificação do enquadramento do pleito
79,

art. 79 da Resolução SE n 43/2001. As condições financeiras consideradas

da divida que se pretende pagar, bem como da divida a ser tomada junto ao 8ank ofAmer!cü
NA., foram as constantes dos Memorandos supracitacJos.
Precificação

3.

A análise financeira efetuada pela CODIP consiste em calcular e comparar os

valores presentes e as taxas internas de retorno da dívida atual e da proveniente cia operação
de credito. O valor presente das drvidas é calculado a partir cia elaboração dos seus fluxos
nominais, que são construídos considerando-se as características das dívidas em questão.
Foram considerados todos os custos da operação, assim como a incidência do imposto de
renda que deverá ser recolhido pelo estado, em favor da União, em decorrência da operação.
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Posteriormente, desconta-se o fluxo nominal das dividas pela curva de captação em reais de
Tesouro Nacional. A curva utilizada como base para o cIçulo do valor presente está
posicionada em 29.10.12, em conformidade com o valor do saldo devedor e a data do
descontos dos fluxos da dívida. Segue tabela com os resultados dos valores presentes.
Tabela 1. Anãlise do Valor Presente dos Fluxos de Pagamento da Dívida
VAIOrios

1
L

4.

Titulo
Saldo devedor em 30/09/2012
Valor Presenle da dívida atual (a)
Valor Presente da noçm dívida (b)
Diferença (e) = b - a

4~

Valores
1451869617.58
1.533. 1a.73646
1.177642961,73

(355.543774.75)

Em relação a Taxa Interna de Retorno (TIR), os fluxos da divida atual e da

proveniente do empréstimo foram descontados por urna taxa que igualasse o somatório do
fluxo descontado ao salda devedor. Foi considerado o dia de pagamento do resíduo da lei
supracitada o qual corresponde ao 30 9 dia do mês ou dia útil imediatamente posterior. Segue

resultado com a TIR.
Tabela 2. Análise da TIR da Dívida
Titulo
Valores(a.a.)

TIR fluxo dívida atual
_TIR fluxo nova díilj

1

12,74%
458%

Risco Financeiro
S.

Na análise de risco efetuada pela COGEP, a metodo'ogia elaborada parte

da premissa de que nas operações de reestrutuaçci de dividas, a escolha do ente deve
considerar o Custo das alternativas de financiamento disponíveis e, ao mesmo tempo,
observar a manutenção de níveis prudentes de risco. A esse respeito, o risco será considerado
prudente quando a probabilidade estimada de ocorrência de perdas em cenários
desfavoráveis for pequena, de forma a no comprometer a capactdade de pagamento da

divida reestruturada.
6.

No caso da operação pleiteada pelo estado de Santa Catarina, a dívida

atual junto à Uno está exposta a flutuações em seu indexador, o IGP-Dl. Já as condições do
nova financiamento junto ao Bank af Amcrico N.A. envorvem incerteza associada com

variações na taxa de câmbio, uma vez que os fluxos de pagamentos serão denominarias em
dólares
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Nesse contexto, as simulações buscaram estimar qual a probabilidade Jo

7.

valor presente da nova divida se tornar maior do que o da divida atual, em função de
volatilidade nos indexadores dos contratos. Em outras palavras, procura-se estimar as
chances de condições adversas levarem o financiamento externo a ter um fluxo mais elevado
do que o atual endividamento do Estado junto à União'.

As estimativas do risco da operação e.ivoíuerarn dois cálculos. Primeiro, o

8

risco supracitado da probabilidade do valor presente da nova dívida (em moeda estrangeira
ser maior do que o valor presente da dívida atual. Segundo, o aumento da dMda2 em cenários -desfavoráveis, capturado por meio da estimativa da média do excesso de valor presente da
dívida nova em relação ao da divida atual, nos cenários em que tal diferença é positiva.
9.

Nas simulações realizadas, estimamos em 4% a probabilidade do valor

presente da nova dívida se tornar maior que o valor presente da divida atua]. Nos cenários
desfavoráveis, o incremento médio no valor da nova divida representaria 0,40% da Receita
Liquida Real (RLR), em comparação com a divida atuai. Com esses parãmetros (vide Tabela 3),
a operação pode ser classificada como de babo risco, erti comparação com as condições da
divida atual.

Tabela 3. Estimativa do risco da nova dívida

Probabilidade estimada'
Aumento da dívida! RLR2
1.

2.

04 40%

O risco nesta tabela é indicado pela probabilidade do valem presente dos fluxos de pagamentos do
dívida a ser contrada (em dólar) ser niaiQf dó que o valor presente dos fluxos de pagamentos da
divida otual 1& 9496/97).
O auriseito da divida! RLR indica a média do excesso de valoi presente da divida nova em relação
ao valor presente da dvJda atual, corno proporção da Receita Líquido Real do Estado, nos cei1ÕrJcJ
em que tal diferença é positiva.

Parecer
10.

Considerando os resultados expostos acima, e em linha com a metodologia

descrita pela Nota Conjunta CODIPJ COc3EPJ STN ri 21. de 29 abril de 2008, chegamos
Nu caso da proposta em estude, a analise contou com a CeçaÇão de cenários estocásticos para o Dólar e o lP-Dl,
com o objetivei da se quantiíkar a incerteza em torno da precificao efetuada pela CODIP. O que se busra aqui ó
snsJbiIirr todos os flux os de pagarnientas por choques de natureza aIeot -ia em torno cla expectativa média dos
cenários para os indeadores que remuneram as dividas do elo.
Paro esse rins, considera-se a dívida como proporçc da Receita Liquida Real anual do Euado.
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conclusão que na operação de reestrutuaço da Divida do estado de Santa Catarina junto à
Uno, os fluxos de pagamentos da nova contratação têm valor presente e TIR menores do
que

05

da divida atuaL Ao mesmo tempo, o risco de osci]aço nos fluxos da dívida a ser

contratada foi classificado como baixo, em comparação com a divida atual. Em função desses
resultados, a operação proposta pode ser recomendada, do ponto de vista de custo e risca
financeiro.
Vale lembrar que, nos termos da Nota Conjunta 5TN ND 2112008 por se

11.
restringir a

urna

comparação de fluxos, a análise deste parecer no provê considerações

quanto à viabilidade económica ou contratual de que o Estado de Santa Catarina efetue o prépagamento da divida vigente, o que viria de considerações posteriores.

À consideração superior.
1/

d_A

XRISJANIS FIGUE1RDuzis

LUIZ FERNANDO ALVES

Gerente de Projeto da CODIP/GEOPE

Gerente da COGEP/GERIS

De acorda. Encaminhe-se cópia desta Nota Técnica Conjunta à COPEM, para análise e
considerações.
1
/

(

(____•• (_____ ..\

FERNANDO EU RICO DE PAIVA GARRIDO

OTA'rORÂoMEpçJROs

Coordenador-Geral da CÕDl

Coordenador-Gerar daCOGEP
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\ Ti5oUoNACIONAL
Nota n

1/20I IICOPEMISTI4
Frn, 26 de janeiro de 2011
Assunto: Prazo para cor.Lratço de operações de ci-édito.
DisposiçÕes do Re-solução ir 43/2001. do Senado
Fedei ai. Portaria STN ir 594/2010.

1.

A prente nota técnica tem por objeLio propor novo prcedmen10 a ser adotado Pela COPEM

em virtude da pubkaç4o da Portaria STN
2.

ri0

694/2010, de 20/12/2010.

De maneira preliminar, deialharemos o arabuuço normativo e legal que norteia a atuação da

Srtara do Tsuro Naçk~I em relação às operaçOes de Grdito das entesda Fcderaçi. A Lei
Complementar

r

101/7-000 (Lci de .esponsabiIidade Fiscal - LRF) atribuiu ao Miiiistrio 'ia Fazenda a

verificaçéão dos limites e eoridiç&s para a realização das opçraVões de crcdito, oonfõniie diaposto em seu art.
32, transcrito abaixo:

"Ar:, 32. O Miníçiário da Fazenda ver fffrard o cumprimenlo tios limites e rOndiÇrtEN
reiufii'os á realiza pO de vperoõr, de credito de eMa ente 4i Federnçin inclusive das
empresaspor elos çniro/adus. direto ou iridireram , i(e.
§ 1° O ente ,uieressacfo fonno/rsará seu pki'a júnda~tando-o cai parecer de seu dgCas
fécnte,os e Jur/dics, dem42nstrando a re/açílo cutu-bcn77ciO, a ligeresse eCO'U7/CQ e .çcc/al

da operação e o aeaa'imem'o dar seguintes condiçõs'
1 - e.tistncio de previa e exprc.ssa autorização para a contratação, no texto da lei
urçirnlewôria, em créditos adicionais ou lei cspecqica;
li lrwJi.tr5t. 1W orçamento OU CO! Créditos (JdICiO?2OiS dos recursos proIenio?'UE do aperaçdo.
exceto no caso de operações por crmecipoção de Tece fio:

11/ - objerváneia tios (imites e co ices fixados pe/o &uai*' Fele ra/;
IV - autorização especfica cio Senado Federal, quando se tratar de operação de crizdlto
externo.,
1' - atendituertio da disposto no iacso 1/Ida a'i. ló? da Co'isrituiçao;
VI- obse,-v4icia das demais restrições e'síbe1ecidas Pissia Lei COmpleiPTentar.
§ 2' As operações i-eIui,vas à divida mobiliário federal aia' r/sada. no lexio d lei
orço zetttiria ou de créditos adicio'tns, serão abjeto de processo snzpíi ficado que atendo às
svas especificidades.
§ 37
coa rar-seí. en: cada exercício
Fora fins d disposto no inciso V do
financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele snresadoz e o das despesa.5 de
capiml executados. servado a seguinte:
1 - nàõ sern computadas nus despesas de capital as realizadas sob afirina de Cmprés(inh7
oufiuianciumento a contribuinte'. ccr# o insivia de pYowo ver i ccntivoftseu/. tendo por boxe
tr/b 1410 * campe Jéncia do ente da Federação, se resultar a dínfinuicio. direta ou lisdirela.
do ônus deste,
11 - se o tanp.résiinw auflitoncianemo a que se refere o incha ]-for concedido por insffiuiçda

J?nwrceira cunir/ada pelo ente da Fidernçào, o valor cio operação será ddido dos
de-pesas de capitaL
/li- (V TAL) Q}
§ 4Sen, prejuízo das atribuições préprias do Senado Federal e do Raico Central do Brasil,
o Ministério da Fazenda el'eturd o registre elatrónica centralizado e atualizado dos dividas
públicas interna e e,rtcr,w. garantido o acesso público às inforinaçies, que fnciuirdo:
1- encargos e condições de cozurtveção.
11 - saldos atualizados e limilesreimivos às dividas 'usoitdada e ,'iobi/i4ria, o]->erações de
crédito e concessão de garantias.
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' 5 Qr contratos de operaço de c,idito eaterno nú conlerào cláusula que importe na
compensação a~mátíca de débitos e créditos. ' (grifos flOSO3)
3.
O Senado Federal, por sua vez, por meio da Reoluço no 4312001, delegou ao MinistOrio da
Fazenda a competência pura instruir uperaçes de crédito sujeitas à aulorizaç.&iu daquela Casa Legislauva e
esjbek.ceu unia série de condições e limites a serem seguidos na instruço de Ias operações.
4.
Diante dos inúmeros- eoidicicnants estabelecidos pela resoluçao acima citada, pode ser
destacado o inciso IV do art. 44 da RSF n 4E2001, in verbis

"Ar:, 44. A.r r-oluçàes do Senado Federal que auorízarern as operações de crédito objeta
desta Resolriçâo, bem como a i'erfkaç(o das linites e condições prévUras nó w/. 32 da Lei

Complementar n' JOL de 1 de maio de 2000, incluirão, ao menos as suinxas in(orrnaç(Jc.s.
(Alterado pela Resolução n' 8, de 07 04.201 17)
(")
IV - prazo para o exercício da autorização, que será de, no lPlín(mo, 180 (cento e oi1cnI)
dias e. na mtimo. 540 (quinhentos e quarenta,) dias para as operações de dividas jtatdada
externas e de, no n;in(nw. 90 (noventa) dias e, no máximo, 270 (duzenlos e setenta) dias.
para as demais operações de crédito. " (grifos nossos)

5.
De maneira a dar maior efetividade e racionalidade à análise das operaçOes de crédito em
Lrainitaço nesta STN, e consideÈando que a Resulução de Senado FedeiI no 80010 dispõe que o prazo para
contratação deve ser de no mínimo de 90 dias e no máximo de 270 dias para operações de crédito interno,
esta Secretaria se reuniu com representantes da Procuradoi-ia-Gera] da Fazenda Nadonal - PGFN em
16112/200. A PGFN,. por iiiterin6dio do Parecer PGFNICAFiN 2156/2010, de 17112/2010, externrni o
seguinte entendimento a respeito da reu1amentaçâo de cri*rios para apliiaço dos prazos de validade
dispvslos na supracitada Resoltio do Senado Federal n /2010:

7. Nesse çnte/o, diante do estabelecímento, pelo Senado Federal de prazos mínimo e
máximo para o exerekiü do auïorizaçíiõ pura a realização de operação de crédiw,
considerada como resultado de um procedimento amplo de verificação. não haveria óbice
de nalurezo jurídica à regulamentação dos critérios de aplicação dos referidos prazos de
aIidacIe pela Secretaria do Tesouro A'acional, por meio de portaria do Senhor Secretário
do Tesouro iVaciona/.
S ala, e-ia de mera esiabelecimer,jo de regras procedimentais, inerentes à c~pciência
delegada à Secretaria do Tesouro Nacional, destinadas a garantir maior efetividade e
racionalidade ao processo de verificação realizado no ümbío do Ministério do Fazenda.
9. Convêm ressaltar, todavia, que pião cate a esta Procuradoria-Geral se manifestar acerca,
dos crilrios de aplica ç5o dos prazos de validade definidas pelo Senado Federal, os quais
devem ser estabelecidos pela própria Secrelõria diz Tesouro Nacional, Já que a opção par

tais ou quaiç critérios adentro na seara da competência que lhe foi delegada pelo Mwisiério
da Fazenda.

6.
Diante da opinião acima exarada pela PGF1. foi publicada a Portaria STN no 694/2010, de
20/12/2010, iii verbis
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4rt, 1 0 ,-1 ver/cf.ação dai limites e cndç0es parix os pleitos de cipzroçíki de crédito do
E3lados. Distrito Fde rl e Mzjmcipias. Has lermos do Prí. 32 da Lei Cuinpleme-nrar /1° /01,
de 2000, que aIendererri aos requisitas rnÍnirrws, definidos no ari. 32 da ResplMçao M`43, d€
2001, do Senado F'edral lera pra--o de validade, no que se refere aos limites de

çndiv(damenio previstos tios incisos!. li e III da art.
seguir,

7& da W 1V' 4312001. conjonfle a

1 - Pra--o de validade de 9a dias; se o calculo de qualquer dos limites a qvr se referem a
incisos 1. 11 e Iii da cri. 7° do RSP N° 43/2001 re.vkat em purcenlisal de compromínrento
acima de 90k11 - Prazo de validade de /'f) dias: se o côkzdo de qualquer digá limites a que se re/re.'li as
inoisos 1, li e 111 do ar!. 7° da .RSF N° 43/2001 resultar em pereenln'a/ de conpronetimeui1
entre 80ó e 90%k111 - Prazo dg validade de 270 dias: se a cálculo de qualquer dos lim((es a que se referem Os
incisos 1, li e 111 do are. 7° da RSF )V 43/290/ resultar em perc.wntiwi da conipromezirnenia
inferior a 80.
Ar! Y' Caberá aos entes eontrtantes e àr instittdçL5es fi ptcciras garantir o atendimento
dos demais requisitas necessários á Cungrafaçã9 Wé a momento da assinatu'a dos
respectivos í~-Umentos contratuais.
Art. 30 As wrr#caç*s realixadas , o e,erciciu de 20/O serão prorrogados nos lermos dos
critérios definidos nos incisos 1. li e ])Ido arr. J para os cnit.r que solicitarem, ressalvado
a disposto no arl 2" quanto à respnsabiIhiada das parias cotrcilanfrs.
Art. 4°Es.'a Portaria entra cm lugar -ia data da upid/ícuço"
Ocorre que o § 3° do art. 70 da RSF N° 43/2001 estabelece

e'wçç)es aos limites definidos em

seu capul:
'Ç 3° St'O excluídos dos lan ites de que £rorcs o capat as seguit.zes moda/idades de operações

de crédita: (cüàçaa ãda pela Resoluçdo ,.C) 9, de 201)3)
1 - contraiadas pelos Estados e pelos Monicipios .om a União, orwilsznos ajuliflarerai5 de
crédito ou frsiitwçes 4kiais federais de crédito nu de fomento, com o finalidade de
flnuncur profetas de Investimento para a nndiioria da adniinisiraçdo das receitas e da
geso fiscal, financeini e parrinioniad no drnbiw de progranw proposto pelo Poder
xecintiva Federal, (Incluido pela Resa/uçJo ir. "iS', de 2003)
11- contratadas nu ámbito do Prora,ncs Nacional de 11 nlnaç&.' Pública Eficiente - Reina
esial,ele e/do c.om boxe na Lei n 9.991, de 24 de julho de 2000. f1wtuldo pela Resolução n.°
/9, de 20033
III - coim-atados dirckvrwa(e com o Banco Nacional de Des',tvolWzne.'i,o J5coo5tnico c
Social 2tNTJJ5), ou cora seu- agenfrxftrurncefrus credenciadús. no á)?tbiW do ptograma de
empréstimo aos Estados e ao Distrito Federal de que trota o ar.I. 9-N do Reso(oa n°2.827,
de 30 de março de 2001, da Ç"zeiho Mo"cária Nacional (C4'. e suas alteraç8es.
rirrdaddo pela Reso!uia ,t.°29, de 20093
1V - destinadas ao financiamento de ,t,fraesrrtura para a rcahoço da Copa dOMw7dc
FIFA 2014 e dos Jogos Olímpicas e Paraalftnpkos de 20M. autorizadas pelo Canse//ia
Monetária Nacional (CiW.. (tnelzdda pela Resolução n. i5, do 2616)"

Assim, di ante do exposto, proporiios que seja concedido aiflcniaticamentC o prazo lDáíniu
S.
de validade de 270 dias à veriflcaço dos Iiwites e ccndiçes para os pIios de opíaç.âo du crdito dos
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Estados, Distrito Federal c Municípios que se enquadram nos incisos J, 11, IN e IV do § 3' do art. T da RSF
N°4/2OO1.

À consideração superior.

dL
POLIANA DE CARVALHO PEREIRA
Analista de Finanças e Controle

AN RE LUIZ VALETE MAY1UNK
Gerene

De acordo. À consideração do Coordenador-Geral.

BRAGA
de Estados e Municípios

Coordenadora d

De acordo. À consideração do Sr. Subsecretário do Tesouro Nacional.

i

ONAALDO CAMILLO
Coordenador-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios
De acordo. À consideração do Sr, Secretário do Tesouro Nacional

EDUARDO C
Subsecretário do Tesouacional

De acorda.
Ã

ARNdHUGO AUGTJSTii FILHO
Secretário do Tesouro Nacional
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P.A R E C E R ~NICAFIM 2049/2009
Consulta sobre o enquadramento do empréstimo
externo formulado pelo Município do Rio de Janeiro
com aval do Tesouro Nacional às regras de
endividamento previstas no art. 8° da Medida
Provisória n° 2.185-35 e na Resolução do Senado
Federal n° 43/2001.
Nota Conjunta no 46/2009/COPEM e COREMJSTN,
de 4 de setembro de 2009.
A Secretaria do Tesouro Nacional, por intermédio da Nota Conjunta n°
46/2009/COPEM e COREMISTN, de 4 de setembro de 2009, (Nota Conjunta) solicita desta
Procuradoria-Geral manifestação acerca dos seguintes entendimentos firmados pela área técnica:
'a) as operações de crédito destinadas à reestruturação da dívida dos municípios que
possuem contrato de refinanciamento de dívidas segundo a Medida Provisória n°
2.185-35 não devem ser considerados como "dívidas novas" para efeito do disposto
no inciso lido artigo 8° daquela Medida Provisória; e
b) consequentemente, para que os municípios que apresentem DF superior a RLR
possam cumprir a restrição prevista no inciso li do artigo 8° Medida Provisória C
2. 185-35, seus pleitos de realizar operações de crédito destinadas a reestruturação e
recomposição do principal de dívida, ainda que não haja a necessidade de aplicação
do beneficio previsto no § 70 do artigo 7° da Resolução do Senado Federal a° 43, de
2001, devem atender aos critérios definidos pela Nota Conjunta n° 22/2008/STN de
2008".
Passo a relatar os fatos constantes da Nota Conjunta.
3.
O Município do Rio de Janeiro pretende realizar operação de crédito com o Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, no valor de R$ 870 milhões, com o objetivo de
reestruturar parcela do principal da sua dívida.
4.
Corno o município frnnou acordos de refinanciamentos com a União amparados pela
Medida Provisória n° 2.185-35, de 2 de agosto de 2001 (MP), caberia à COREM averiguar se a
operação de crédito pleiteada viola tais acordos, pois o inciso II do art, 80 da MP1 permite que o
Município do Rio de. Janeiro contraia novas dívidas caso a sua dívida financeira total (DF) seja
inferior à sua receita liquida real anual (RLR). Tendo em vista que isso não ocorre no presente caso, o
município carioca somente poderia contratar novas dívidas que se enquadrassem nas exceções
previstas no § lO do art 8° da MP2 .
Art. 80 O contrato de refinanciamento de dívidas deverá prever que o Município:

II- somente poderá contrair novas dividas, inclusive operaçôes de Antecipação de Receita Orçamentária, se a divida
financeira total do Município for inferior à sua RLR anual.

1° Excluem-se das vedações a que se refere o inciso 11 do caput deste artigo:
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S.
Ocorre que a operação de crédito pretendida busca reduzir o custo total do
endividamento mediante a reestruturação e recomposição de parcela da sua dívida atualmente
existente, o que no a caracterizaria, para a STN, como dívida nova, nos termos do inciso 11 do art. 80
da MP.
Por fim, a Nota Conjunta informa que a operação de crédito solicitada cumpre os
6.
limites previstos no art. 70 da Resolução do Senado Federal n° 43, de 2001, não requerendo a
utilização do beneficio de que traia o § 70 do mesmo artigo. Dessa forma, o município planeja
apresentar o pedido de autorização para a contratação do empréstimo de reestruturação de dividas
como uma operação regular.
Para a STN, 'como a DF do município se encontra acima de sua RLR, a operação de
7.
crédito pretendida necessitaria ser qualificada corno uma destinada a reestruturação e recomposição
de dívidas para não ser tratada corno 'dívida nova' nos termos do inciso II do art. 80 da Medida
Provisória n° 2.185-35- Para Lauto, a operação de crédito necessitaria atender as premissas
definidas pela STiV no Nota Conjunta n° 22/2OO8/STPv de 30/04/2008... ".
Esta Coordenação-Geral no Parecer PGFNICAFÍN° 43/2008 adotou o posicionamento
8.
transcrito na Letra "a", plenamente aplicável à espécie, em caso análogo. Nesse sentido, transcrevo
trechos do mencionado parecer, in verbis:
"4. Ora, como bem adianta o posicionamento da STN, não se pode considerar
uma operação de crédito contraída iw bojo de urna reestruturação ou renegociação
de divida pré-existente corno 'nova divida', no sentido dada a essa expressão no
texto legal supra transcrito,
Embora seja mais comum que as reestruturações de dívidas se dêem entre o
5.
devedor e o próprio credor original, especialmente em se tratando das chamadas
dívidas soberanas objeto de constantes reestruturações em períodos não muito
distantes3 ; não há impeditivo semântico ou conceitual à participação de terceiros em
tais negociações, desde que os recursos aportados por estes sejam integralmente
aplicados na quitação, total ou parcial, do principal atualizado do débito original. Em
outras palavras, é da essência da reestruturação ou renegociação de dívida, com ou4
sem a participação de terceiros, que não se obtenha uma dívida nova - no sentido de1
novos recursos livres ou vinculados a quaisquer financiamentos -, mas que se utilize
eventuais recursos novos obtidos de terceiros tão-somente para a amortização do
principal da dívida origina!
1 - a contrataao de operações de crédito instituídas por programas federais, destinadas à modernização e ao
aparelhamento da maquina administrativa dos Municípios:
os empréstimos ou financiarnenlos em organismos financeiros multilaterais e em instituições de fbmento e
II
cooperação ligadas a governos estrangeiros que tnliam avaliação positiva da agência financiadora, no Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - RNDES e na Caixa Econômica Federal, desde que contratados rio prazo de 2
(dois) anos contado a partir da publicação da Lei de conversão da Medida Provisória n5 445, de 6 de novembro de 2008, e
destinados exclusivamente â complementaço de programas em andamento;
111 - as operações de crédito destinadas â implantação de projeto de melhoria em sistemas de iluminação pública, no
âmbito do Programa Nacional de llummao Pública Eficiente - Reluz.

Veja-se, por exemplo, a recente reesÉruturaÇo da divida externa da República da Argentina.

Dezembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 19 73377

Messe sentido, desde que corretamente caracterizada a operação de crédito
pleiteada como sendo parte de um processo de reestruturação ou renegociação de
dívida pré-existente, o que implica, repita-se, que os recursos eventualmente obtidas
de terceiros sejam integralmente aplicadas na amortização do principal da dívida a
ser reesirulurada ou renegociada, não há que se falar, para os efeitos da Lei
9.496, de 1997, em divida nova
6.

7.
Não se aplica a esses casos, portando, quaisquer das restrições estabelecidas
naquela lei,seja para os estados que de.s cumpriram o inciso 1 do art. 22 da mesma,
seja para aqueles que cumpriram a meta em relação à dívida financeira, mas que
ainda mantém tal dívida em montante superior à sua RLR anual, ainda que, como
resultado da nova operação, haja um deslocamento temporário na respectiva
trajetória.
8.
Além de melhor se ater à letra da lei conforme se verifica da mera leitura do
trecho transcrito acima, apresente interpretação atende ao fato de que a dificuldade
em melhorar, nas condições atualmente pactuadas, o perfil de seu endividamento, não
pode ser utilizada pelo credor - a União -, como empecilho à possibilidade de o
devedor encontrar melhores termos para suas dividas pré-existentes, no mercado
privado de crédito ou junto a organismos financeiros multilaterais,, desde que, vale
frisar, tal seja realmente o objeto da contratação do novo empréstimo.
9.
Pelo exposto, respondemos à consulta no sentido de que
operações de crédito contraídas no bojo de processa de reestruturação ou
renegociação de divida pré-existente não constituem 'dívida nova 'para os efeitos da
alínea 'b' do Ç 52 do art. 3° da Lei ii° 9.496 de 1997, não sujeitando o ente
contratante às restrições aplicáveis aos casos de novas dívidas propriamente ditas ".
(grifo nosso)
9.
É importante registrar que a fundamentação legal analisada no parecer acima tem
conteúdo material idêntico ao do caso ora em análise, razão pela qual concordo com o entendimento
transcrito na letra "a",
10.
Quanto à letra "b", também concordo com o posicionamento lá exposto, pois, se a
operação de crédito em análise será enquadrada como uma operação destinada à reestruturação e
recomposição do principal de dívida para não ser considerada dívida nova e se a Noia Conjunta n°
22/2008/5TN, de 2008, elenca requisitos para que o ente da federação demonstre que a renegociação
pretendida se enquadra corno reestruturação ou recomposição do principal da dívida, tem-se como
decorrência disso que o município carioca terá que se submeter às eigénc.ias constantes da Nota
Conjunta n 22/2008fSTN, de 200.
11.

Ademais, o Parecer PGFN/CAF/N° 1692/009 já concluiu no seguinte sentido:
"12 Desta forma, se não exigidas para as demais operações de crédito, o
cumprimento das regras estabelecidas na Nota Conjunta ir" 22/2008/STN também

Esta Nota Conjunta estabelece determinados requisitos que o ente da federaço deve demonstrar para que a
renegociação pretendida possa se enquadrar corno uma operação destinada à reestruturação ou recomposição do principal
da divida.
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nüc pode ser imposto às renegociações de dívidas que nâo traduzem reestru!uruçâo
ou recomposição do principal da divida ». (grifo nosso)
Contrario sensu, se a operação de crédito traduzir reestruturação e recomposição do
principal da dívida, faz-se preciso o atendimento das regras estabelecidas na Nota Conjunta n°
2212008/5 TN.
1

12.

13.

Pelo exposto, corroboro os entendimentos expostos nas letras "a" e "b".
Á consideração superior.
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS FINANCEIROS, em 17 de setembro de

2009.
JULIANA BUARQUE G. DE SANTANA
Procuradora da Fazenda Nacional
De acorde. À consideração superior.
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS FINANCEIROS, em 21 de setembro dl
2009.
CLÁUDIO TEIXEIRA DA SILVA
Coordenador-Geral
Substituto

Aprovo o Parecer. Encaminhe-se à Coordenação de Operações de Crédito de Estados e
Municípios da Secretaria do Tesouro Nacional.
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em 21 de setembro de
2009.
ADRIANA QUEIROZ DE CARVALHO
Procuradora-Gera! Adjunta de Consultoria Fiscal e Financeira
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Nota n.' 1 .018/20 1 2/COR Uvl/STN
Em H de dezembro de 2012

Assunto: Operações de Crédito de Estados e
Municipos - Por1uia tV 306. de lO de setembro

de 2012. Análise da Capacidade de Pagameiilu
Para 1ns de subsidiar a conccssfio de aval mi
garantia da tJiiiio à operações de CrédiLo dc
interesse do Esiado de Santa Catarina.

1.
O Estado de Santa Catarina (Estado) solicitou concessão de garantia da União para
co tratar a operação de crédito externa com o WD, no valor de LJS$ 250.000 miL dcsinada a
íinunciar o Programa Bit) Vi - ROI)OVIAS.
A Coodenaço-Geral de Operações de Crédito de Estados e Muiiieipios COPEM).
2.
por meio do Mciii. n.° 504I2O2/COPEM1SUR1N/STN/MF-DF. de II de decnihit' de 2012.
solicitou a análise da cpacidadc de pagamento do Estado pura a operação em relréneia, a um de
subsidiar a nianitèstaço da Secretaria do i'souro Nacional quanto ao pleito estadual. Assim, Ii
realizada a análise da capacidade de pagamento do Estado para todas as operações de CrédiLo a
contratar que cunslwn na 10 rcvis&i do Programa de Reestruturação e Ajuse Fiscal (Proianiu).
ind usivc para a operação pleiteada.
3.
A análise da Capacidade de Pagamento segue a metodologia estabelecida na Portaria
do Ministério da Fazenda n° 306. de 10 de seLcmbro de 2012, com ftindunie:ito nos cnccitos e
wocedmenos definidos na Portaria da Secretaria do Tesotiro Nacional n' 543, de 19 de setembro
de 2012. Senundo art. 2 da Portaria a'° 306/2012 a inctodo)oia de anãlise está cstÍ-utLlrada Ciii duas
etapas:

3" Etapa - classificaçiio da si1uaço fiscal associada ao risco de crédito. ucado eoinc
pariiictros indicadores económico-financeiros e
2` Etapa - enquadramento da operação pleiteada em sua correspondente sihiaçio
fiscaL tendo como parnietxos o indicador de endivídamcnto e o indicador de serviço
da divida,
4.
Para a primeira Etapa foram utilizados dados referentes aos CXC1'CiCios de 2009 a
2011 dos balanços consolidados publicados, conforme a abrangência delinidu no ari. 3° da 1 .j
Complementar o° Wi. de 4 de maio de 2000. Corno 1bnc subsidiária, foram consu!tackms dadas do
Relatório Resumido da Execução Orçanientúria - RREO, relativo ao 6 bimestre do ano. o ReIutt'rio
de Gestão Fiscal, relativo ao 3 quadrimestre do ano. bem como as in(rniações constn1c do
Sisuema de Coleta de Dados Cootimbeis de Estados e Municípios - S1S1N,
5.
A siWaçio fiscal dc Estado Ibi obtida peta pouÉuaço resultante da iiidia ponderada
dos indicadores Euidividamenio, Serviço da Divida na Receita Comi-ente Líquida. Resultado Priiiiirio
Scriudo a Diida. Despesa com Pessoal e Encargos Sociais na Receita Com- rente liquida.
Capacidade de Geração de Poupança Própria. Paiiicipaçio dos invcslinieritos iam F)cspca. '!otal.
I'ariicipaçio das Contribuições e Remuncraçõcs do RUIS nas Despesas Previdcmiciirias e kccci;is
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Tiibiitirias nas l)espsas de Custeio. conforme fórmulas e ponderações expliáltadas no art 3 da
PoiLaria n 30/2012.
(.
E oportuno ressaltar que a pontuação citada no pariafb anterior corresponde ao
dianóMieo da situação fiscal do Estado tendo por base as ínfbrinações obtidas dos balanços dos
113 úlliiiios CXC1tiC1O.

7.
A pontuaçüo apurada na primeira etapa foi de 3.10 que corresponde a tiira 5Uuaçio
flcal Fraca e risco de crtdiLo relevante. A classificação da capacidade de pagamento correspondente
a esta pOfltLirtção c'
Dos indiecl(Iiwcs ccoiiômjco-Iinanccjros. destacam-se o endividamento. o serviço da
8.
dívida nas receitas correntes liquidas e a capacidade de gcraçio de poupança própria cujas médias,
oblidas. observados seus rcspccivos pesos no resultado final. coniribuirani significativamente para
a ponttiaço alcançada.
A segunda etapa husca qi1iIicar o impacto das operações pleiteadas na situação
Fiscal do Estado. via sciisibiIiiaçio nos indicadores de endividamento e de serviço da divida na
si1ciaçio IscaI cio Estado.

lO.
Com base na metodologia definida no Portaria n0 306/2012 e nos conceitos e
proccclirncntos estabelecidos na Portaria n 543/2012. foram utilizados os dados do cicmonsrativo
do eronograma de compromissos da divida consolidada vincenda e das deiiiais condições
eontiUuais para realizar projeções das relações: (i) serviço da divida pública consolidada e receita
eoiicntc liquida: e (ii) saldo devedor da divida pública consolidada e receita cerreme líquida.
li.
Foram utilizadas médias aritméticas das proeçôes realizadas para esses dois
indicadores. para os próximos cinco exercícios iïnanceiros. para fins de dtcrminai' o

cÍ1LIuadli'nnento das operações de crédito piitcadas aos incisos II e 111 do art. 80 da Portaria
n" 306/2012.
Cutudo. a segunda etapa da metodologia aplica-se somente se obtida classificação
12.
A ou U decorrente da apumço realizada na primeiro etapa, iiiio havendo, portanto, alteração da
c1a.si1icaçio final obtida na primeira etapa, que corresponde a C+', conrme quadro anexo.
flando a concessão de garamia da União condicionada it excepcionaizaço prevista no art. 11 da
Portaria «' 306/2012. caso alendida.s as condições ali descritas.
Inl)iantc do exposto. sugere-se o ejicaminhaniento deia Nota A COPEM.

À COIlSidCi'aÇã()

superior

ãé

LENA FREITAS DE SÃ CAVALCATE
Gerente - GIRES IV

De acordo. Encaminhe-se á COPEM.
*
jNJ\r
EDELC
. OLIVEIRA
Coordenador-Geral da COREM
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CãIculo dos Indicadores Fiscaís
ESTADO: SC
CLASSiFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FI5CAI - INICIAL
C4-

Situa ço fiscal é fraca - risco de crédito é relevante

1

Pontuduçao

._

-L!°

Disniinç-io

1

1

MédIaaP esø

PCSQ

Média

10

3.85

35.55

- Servçu ida Di.ic1-a rias Receilas Gauxrues Liqi.rid-as

9

2.50

23,21

-Rew1iebPrir'oeniruJoà Di.ida

8

1.66

1.24

iV - Despesa cafin Pessoal Encargos Sociais ns Receftas
C-orreres Ljqulda AJustadOs

7

2,21

1550

V - C.ajcÀddõ de GerAÇâ0 de Pu.a Frr,pfla

4

Co?

20.28

3

5,10

16.45

I -ndarran10
II

f(ticipaço ds &resUmenLs na Despmso 1o1aIAjusda

Partíwp~m das Cont4btiições õiemL

Despesas

ra;5de RPPS n.as -

5.60

Pretídercr.nias

'IJl - -Recerles lilbuté ria s nas Despesas de Cu1Jo Ausladss

1

li
1
2

0.07

44
4-

Méaiada reiço DB/RCL pwjetada

MdIodaReI ação Sv3RCL pi-cJetada

0.66

0.90%
tiripaIc da Operaçø de CrédrCo na
M dia da RçIaç& 5"DRCL projetada
T• 3

nip acro daope.aç5ode crbditu na MéíIada reIão ODJRCL

----

13G. -19

projetada
0.22

Mêia da refaço DaJRCL projetsda cern OP. De Crdilo
0.85

1MíidaReJação 5DRCLroJvtidd com
O. Do Crédito
1220%

ndIcador-es p'JContmIçâode riuvasOpunoçbes lBsse RCL e £nd1i#idrrntode 2311)
lndizOa-pdraEndMd irrIcr1to
- da DvIds
Indicador pra Serviço

-

ROL
000

o ua

a

RCL

Monarite da RCL

0.00%

0.00

CLASSIFICAÇÃO DA SITLJAÇAO FISCAL - FINAL

ALÇADA

Ci-

MF

5ituaço fiscal ê fraca - risco de crédito é relevante

CL
-
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Nota ti' t .U06120 1 2/COR FiM/SEN
Em ()& de dezembro de 2012.

Governo do listado de Santa
Catarina. Operação de crédito e terna unto ao
I3ank of Aiiierica N.A. cuios recursos
destinam-se ai rccstruttiraço de dívida. Anlisc
de coilipati bi 1 idade com o Ri-orainu de
!ecsti-uluraçio e Ajuste Fiscal do Estado de
Sanha Catarina ( Programa) e análise do periP 1
Assunto:

da divida.

O Estado de Santa Catarina (Esiado) instruiu. junto a esta Secretaria, pleito
nhjel vand
lorizaço para contratar operação de crédito externa
externa junto ao l3ank aí A flicrica.
dcsiiuuda à recst ria uração de parcela da divida intitulada intraIimitc' do Estado.
2.
A fim de subsidiar a maiiiksIaço da Secretaria cio Tesouro Nacional quanto ao
pleito estadual. a Coordenação-Geral dc Operações de Crédito de Estados e Muiticipios - COIEM.
por meio (k) Memorando li' 1.3 1 0/20] 2JCOPJiM/SLJR IN/STN/MI- I)F. de 22 de outubro de 20'12.
reli flca,do Pelo Memorando n 1 .378/201 2(COPEM/SURN/STN/MF-I)F, de 12 de novembro de
,012. sulicila intrruar se o mc.snio representa violação dos acordos de refinanciamento lirniados
cuni a 1 Jiiifio. ind Lisi ve sua eoiiipatibii idade com as trajetórias de cndividwiicnto acordadas e a
ci1ss1ncia dos saldos e condições das dívidas cxlralirnitc inlormadus pelo Estado cm rckiçio aos
dados dos contratos. Por se tratar de operação com esquema de pamncnto cLStoí1li7_ado ou sca.
elaborado sob medida. com prestações menores nos priniciros anos, solicita ainda análise do perfil
da divida antes e depois da reestrtiluraç5o de r1ancira a vcii licor se os pagamentos propostos
rcpicsentani um perlil mais adequado. O objetivo dessa última análise d subsidiar a verific,,ição do
cnqttadrai,i lei] to da operação na situação excepcional prevista no § 7' do ali. 7 da Resolução
u° 43/2001 do Senado Federal quanto aos liuiítcs de endividaniento.
3.
A este respeito, a Nota Conjunta n0 22/2008/SI'N, de 30 de abril de 2008. que Ibi o
prxltilo final da Meta Conjunta entre as unidades COPIEM. COREM. (:OAFI. COMI) e COGIP,
sob cuui-dcmição da priniCira teve por ohjetvo desenvolver e encaminhar ao Secrctirio cio Tcsouíu
Nacional succsto de niclodologia de análise dos pleitos de recs1ruluraço e recomposição do
prindpal de dividas dos entes subnacionais. quanto à api icaço da excepcionalidade prevista! 11(1 § 7°
do ao. 7° da lsoluçikr ri' 43/2001 do Senado Federal
4.

Segundo o item (1v) do parégrnío 3 dessa Nota, d premissa básica para a aiiúlisc de

operações, de iccsIriIuiaço/rccoinposiço de principal de dividas:
ai i sei ic ci 1(11 ;11 de coriimc ia ou. C1fl carál er cx cc lcioua 1. esci UCI ria de paga mcii ao
etisioni I71d o (sob nied tia) com o propósito de uiclhrzir o perfil da divida: litir se
tratar de rces1íIltiiraço de divida e não objetivar o adiamento do csíorçu (isca 1 oir
íinaiic auneulo de serviço, o i.anho era lermos de liuxo Iõemaliceit-O dever ser
dccoi-rciiie sonldntc da redução de custos li lanceiros 011 auupf iaçiio do aio das
dividas. A etistoni zação dos patarneirios é adm rridi eSI ihurflCillC para eurngír o
pciFi 1 de (iib.Tdaís com Çoreciltuaç,,lo de p;i ínieiilos injusI i ficada nu [lime acapiel L'
prei ii ius uia il(liui Iii 151 riçiio lusca 1 ou linanceilil
5
Além disso. conk)rinc o iteni (1) do larrali 12 da mesma Nota, che à ('Ou i"i 00 pia/0,1 LIC aid 4 (quatr(3) dias Lrls, iullniíi'iai à COPEM

Dezembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 19 73383

(..) se o pleito constituí infração aos contratos de refinancianienio COnI a União.
ncliiive sua compatibihdade com as trajetórias de endividamenio acordadas, e se

os saldos e as condições das dividas extra-liiniles inínrinados pelo Fuite são
compaiivcis com os dados disponíveis no áuuhiio dos contratos, no CDSO de
operações que iciihani esquema CIC pagamento CLI5101117i1dO (vide parágrak 7).
filisc do perfil da dívida antes e depois da reestruturação de maneira a verificr se
os pagamentos propostos ieprcsentalu in1 períli niais adequado.

A análise efetuada observou ainda os procedimenios descritos na Nota
6.
n 641/2008/STN/COREM. de 11 de junho de 200. especialmente aqueles descritos nos pr!amIos
10, 13- 14 e 15 relativos \ metodologia a ser aplicada a eventual rccstruLuraço de dividas no inihito
dos Prograiias de Rccstrtituração e Ajuste Fiscal:
A analise do plcws dc ree51rut1Irtçik) e recomilposição do principal ik
dívidns deve ser avaliada quanto ao seu enquiadrarnenio legal no :'inibito da Lei n'
5 do
9496/1997. que restringiu a contratação de novas dívidas. conflruiic o
artigo 3':

4.

5' Lnquwif o o ti'ií ifsrni.efra Ii r sidude iits 1- c/i'rcçàn /or .1/perun is
E pa,is
.ua RIR asnial. o eoulraru c1
di., Federaço.
)
1) soilicale j,n'dirô COfllrail novo,5 diií(hli'. fli/1i1'0 OIii/i/SI1?()C LV$L'i'U.1'
/a,nu a i-ganiouofinance1io. issfersw;eionais, se c-ia;;p ris gos inOia.ç rcífruívej5
i di'ic(afiiíaoçeiici 510 fsajoíciuii es!a1e1ccída no progiw;'a.

A PGFN. por meio do Parecer l'GFN/CAF/N° 1.331/2007. de 28 de inaio de
S.
2007. admite a possibilidade de rccslruitnração de dividas 1)JCc'Ístcl1tLs, 110 nihiIu
da Resolução Seitado Federal, quando a expressão financeira da nova operação for
tal que promova a melhora da posição do ciite:
20. Pelo

'.V/!i r/n (/1011//010X 0/71)11 iiiclçi aiS Ventith2 (/0 íJU(' CI L'VLVÇÍuI IJU(

e da lux/sito
pl1l/1Iü?iiLutl'2 de (ILIS 11pilo
sro
7" da íài-Coluçáo do çenai 10 l-eslerii/ t' 43, tle 20frI,
deve ser ilsulnpr('/alki. C1Pl t'WLWPUiHCuii COla ci oh i,tGll ti'1kuk if) principia
(Ia //sflitIIÇi70 (/0 OfldO'/i/W?leJlhl) (kV OtlW5/0ik'P'(i(L'). Í.t'iitis 110 1 0115 ar!. /i
do LíF. k' inoclo e somente jernil:is- O/1(,Çi)e do eri14o i1.'OI/=Oc/IIX a tifO/o
do l'eCli1S1i/'UÇ(i?i -C'O/)05iç'CiO i/ô PTIIICÍPOI ile (Iulii'/itS PreewkIenfev desxex
/hJiUi!s

i/O

L'IIIL's, quaisilo i e-vpre"ití3 financeiro 11(1 UO10 opera çs7a for I'UI que
prwnuwi a soe/hora do pOs1d0 & LiSk'. em tomes de Colvailui ção Cli? 17/1?
flora C/0 /)fl'aT/l0HIO.1 I'i?hlIiVl)S 15 ii7?iO)5i01Ç(JC.'(. Jlii0.V O 4/111Pl(i,s (CUtU
inno duo/o inJ'ri()r au i.ncd àquele vieIc uaui.v dii

Ainda de acordo com o Parecer PGFN/CAr/n.M3/2008, sendo a operação
caracterizada como uma operação de rce1ruIuração. não há o que se lhlur em
dívida nova para os efliLos da Lei mi.' 9,496/97.

6.

-Pelo ifXpOXlO Ie517r?/U/CJP?OS 1! ÇO)lSZi/f(I na .enrk/c, de 0/5k' aj'essçr3i'x de
Ci't?(Ii/() c.iO2ruu/w. FUi bojo de pr('e.voo de UCO%friiSlOc/çi7i) liu rC(t,'oriívl,if) ik'
diiida pic.L'.visfcPt/e uàrt 'ut?iIireiu 'divida t?OlcI /7w- a os e/e/for c/s: ú//iii'ís
,)fl
/ do
1O ori, 3" do Li' pio 9,496. de 199
100 .v!ili'itirl,rIo O vilie
caii/ra.Tail/e rix reXiviçães Uf?HC(i'0i.'( (/ISO C(I5O.i CÍL n0ovas iül010 firOj1CWPOIIIL'
(/01/5.

AdieiniiaIiiicin, o icíerido Parecer eiiicncle que:
iL' (i/)liC(i ii vá. ces vosos. p(JàUiJ0O. qIfOiIseIu()- (4/,', 04151IÃç')c'i

SI(!/L'kc'!(t0_O ilaqii('/a lO!, 5v/li /EI!'a (P ('510(100 qao' oio'i'iini-'iis'wi '' it kou 1
à
(4S uri. 2" i/o ,tiesma, .ci/o /)WC/ acfiO'leS que É'IltJl/)lli'iiFIi li /1701(1 0/71
511 (5V (/5(0 ii

iiiks 1n(07(0./11 icil 11/01(1(7 ('Til 7151)115 fatO 551/1 oiM , a
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nove,

U/)lfI(PÇãl'J. /P41l(J IF/J7

.vpccíru írq»lória.

Coiiidcraiido que a operação de rei.strti1uraço ou rciieg ciaçáo de divida

jW-CXilCfl1C llàL) seria urna divida nova, a COREM ciileiideii que niin haviaiu
necessidade dc previsão Lia operação no Pi-ogralila de RcesiruIuraçiu e de Ajiitc

lana nele
Fiscal do Fstado urna ve, que a divida a ser reestriuitirada j
considerada. Assiiii os flO\Os temias contratuais da operação de rccslriItiiraçt' ou
rertegLiciaçio seriam justados para efeitos de avaliação do cumprimento da iiieta
Dívida FinauccirafReceita Liquida Real (DF/l&i .R).
(-.1
A análise do perfil da dívida a ser cíeluada pela COREM levará em
IQ
corsKleraçio as prciilissas básicas da Nula CoiliLinla a" 22/2008/SI'N. de 30 de
abril de 2008 que clis1iõe que o_ganho ciii termos de Iluxo Fiuianceiro devcri ser
dcc rrcmiLe sonletite da reduçio de cuslos financeiros ou ampl iaçilo da pia/o das
dividas. não ohjcl i vando o ndianucnto do esforço íiscaI ou financiarnento de
serviço. A eu sloin izaçio dos p galuen lo ei:i ad ni ii Id a esi ri laiii Cii le para cci-ri gi i o
perfil de dividas com concentraçki de x1gauIer1ttis injusliíucada ou que acai -etc
prepLIIzOs na adminisiraçiio Fiscal ou íiiinuceiri.

13. Deve-se rcssnlcnr qtic a aiinplinçio do prazo de amortização de dividas
1 unpl ica uma p stcraç?uo do alcance da unidade da relação DI /R 1 R. levando a iii' i
perfil de pacaniento do serviço dai divida meiior nos primeiros anos e,
necessariamente maior nos iulti uns anos. Com isso, o aiiima CIII ternmns de fitiso
liiiaiuiceiro poderá implicar uma rcdiuço do csfbrço Fiscal nos primeiros anos sem
caracterizar. essciic ialmncntc. uni ad lamento do esforço fiscal-

14.

Será cimiendido como

"fiulamnciamcliil,

de serviço", a

aumúlise

do perFil da

divida que apresentar carència pura o pagamncumlo dos encargos da divida, a
daquelas dividas. que pelas suas munis s istc ni á 1 leais de i a aumeum lo. á 11c1.111111;1111 1. 11
eftit. Nesse causo. será aiiialisuido se. ponderando a evemitaial redução de cuistiis
flumaiiicciios_ estará havendo unia umpliação do efeito das Couidições c01111-Munis
oriizi na is.
15.
Pnia os esquemas de pagamento custam izaclos. a ai ruulisc cio períil da ai ivida
basear-se-ai, principaulnicnic. mias projeções do serviço da divida total ciii re I;uçào 'u
RI .R. onde se espera auciivar eveuiaia 1 concentração de pagainciula cmii 11111
deicnii íiiado exercício e suavi.,ar os percentuas de comproIncl inuculiu dai RIM comia
o serviço da divida lolail. Deve-se ter um novo perfil n5o crescente em icJaçàu á
RLR. Se Iiouivcr prqjcço. segundo as nm'aus condições cnuulratuauis, de crescimeuulo
desse percentual ao Iciligo dc lim determinado período. dc deverá ser iuiFi.rior. cm
cada eXClcici0 ao percentual projetado sogamnclti as atuais coiid içcs couiluau uais.
Ca
ni'ica alcadai esses requisitos deverá ser recomendada a rcjeiçio das miavas
cond iÇ L'S Comi trai Li a is C111 analise. P'" iii ti ido sua adcquiai çli o ;\ sistemática prevista
nesta Nota Técnica.—

7.
l(cgislrc-se ainda que a análise Foi desciavolvida lendo como imlc primária: a) as
mi , ornuiçõcs coletuaJas tua rorni;i do Prol-arnaL firmado nau âmbito da Lei n 9.496/97: h) as medidas
e Inrúmnetros do Programa Assinado para o FiT1jO 2012-2014 (nas projeções para os anos de 2012 a
2014 ibmam considemadus as Ri.Rs correntes do Programa Assinado em 2012 e, a partir de 2015.
5. a
1 .R liii izada Foi obtida a pallir da aplicação sucessiva do percentual de crescimento real de 3%)
e) o deiiionstraiivo 1. 7 - Condições Contratuais das Dívidas do Tesouro Lstadual. anexo ao 'i'cuiii
dc Re Iiirêuicia dai Mi ssio Técnica ao 1 siado, que apresenta dados dais dividas contraluaiis limnec idos

l)C lo 1 staido. inc imsi c seus saldos a preços de 3 1 de dezeiiihin dc 2011 (mias - cç)es_ Fora ai
comisidevaidas as novas operações de crédito imici uidas miam revisân tio Programa para o Irlên ci —2012-
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2014, no valor de R$ 3.79 milhões): e d) o demonstrativo 1.21a - Liberações das Operações de
Crédito Contratadas e a CoIra1ar, anexo ao Termo de ReIrêuicia da Misio Técnica ao Estada.
COM o valor das liberações propostas pala as operações do Programa 2012-2014. assinado em 13 de
setenilim de 2012.
S.
Em relação à rncIodq1oia da análise, cabe esclarecer que. por se basear nos critérios
do Pmgraina, nõo há perfeita consonância com as demais análises ektuadas pela C0D11. iCÍrcnIc
ao cusio da operação, e pela COGEP, referente ao risco financeiro, que tanibm objciivtini respaldar
a avaliação de enuadraineiito da operação no §7
do art. 71 da Resalução
n 4312001. Referidas análises utilizam projeções de todas as variáveis envolvidas coiitrnic
cci1rius de mercado quanto ao seu comportamento no ftiuiro. A presente análise considerou o
CI''iÇO projetado em reais, a preços constantes de 31 de dezernhro de 2011. Não íii objeto do
tstudo a análise da composição da dívida por illdL'xadolcs, iieni da sensibilidade da variaçio da
divida com relação ?i variação futura dos ietènidos indexadorcs. A este respeito. ver a Nota Técnica
Conjunta ri' 28 COD11ÍCOGEI/STN. de 20 do novembro de 2012.
0.

A proposta encaminhada pelo Estado contempla empréstimo de R$ 1.471.4 mal Ibões
(R$ 1.363 niilhões a preços de dezembro de 2011). a ser realizado jnmo no Rank &' Aiiiiica.
IuivLllenteS a US$ 726.44 milhões (o valor utilizado na análise realizada pela COD!P/COGFP foi
dc tIS 715.35 milhões, tendo em visia o saldo devedor do resíduo da Lei iV 9.496/97 inkwmado
pcIt (0A11 na posição de 30-09.2012). destinado ao rclinanciariiciito do saldo devedor do resíduo
dc piesluções acumulado no âmbito da Lei n° 9.496197. O Quadro 1 expõe as in1hrmaçs reIretitcs
im o penição pretendida pelo lsiado:

Quadro 1
Conilicões Cuntraivais da Oncracílo PronhJstLt nelo Esladu
Re1imianciarnnto e Recomposição do

1)cnominaçào da Operação

Principal de I)Mdas do Estado de
Santa

Valor (RS cIei201 l)
Prazo Total
Lilicraço Recursos
laxa
Juros
(arnci
Sistema

Catarina

1.362.659.276.99
120 meses
deiil2
4% a.a.
Scinctra
Não leni
Ctisiomb'ado

jiiflhl4
Semestral
Periodicidade
12 meses
Cnrneia
lunte: Mcriiurando n" 13 10120 1 2/COPIM/StJRlNfSTNJMF-DF. de 22 de outubro de 2012 retificado ieIo Mcmuorando
1 28
til, 1378/20 2JCOPLM/SLJR IN/STN/MF-D1. de 12 de neveilibio de 2012. Nota Técifici Conjii'ua
('ODl I1/COG1i'IST11. de 20 de iwvcmbro de 2012 (e p1niIlia eia El crie aniinhadi por e-uo1.

Àniorlv.íiçüo

Inicio
.

O1.: O valor da operaço(tJSS 726.4 iiilhóes) 1i cúnvciiido para reais pela colação de venda do dólar em de 31 de
dceimihi n de 2 01 1 (1JS 1,01) RS I.87581.

Quanto á compatibilidade da operaçio com o Programa e a trajetória de
10
ndividaiiiento acordada, deve-se ressaltar primeiramente que a divida a ser icestiuturada constituise residuo de divida prcexistcntL'. já considerada inicgralmcrite no Programa pelo respectivo saldo
devedor. O Quadro 11 discrimina a dívida proposta para reestruturação:
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Quadro li

Dívidas Objeto da Reestruturação
IS di.''20I 1
Saldo Devedor

Dívida

1. 101 .95549 Li

1 el W' 9.490197 - Rcskitio Principal

1

60l .4S.477.4

w 9.49(W)7 - RskItco PRO1S

lf}al -

.706.443.96895

Resíduos l,cj n• 9.496/97

IoUk.: COAVVS1MUM

Rc!athanieiic aos saldos e às condições contratuais. o Quadro III apresenta as
1.
itiorjiu'ç'es ueIreii1es à dívida a ser recstrtiiurada. constanlc 110 delilonsralivo 1 .1 7 ivo das ('ondiç(ies Contratuais das Dividais do I'csotiru Estzidiial,
Demonstrativo
Quadro III
Condições Contratuais das Dívidas i serem Reestruturadas
LEI N' 9.46/97 LEI N' 9.496197 RISÍI)UO lRINCIIAI.
1)FNOM14AÇÀO DA OPERAÇÃO
RESÍDUO IROE
SALDO DEVEDOR (R$ deiil 1)

-

INICIO

Vl(ICIA 1)0 CONTRATO

AN1ORT 174ÇÃ()

JUROS

1-10L955.491.1 1

604.4,477.8I

3 1 /3/ 1998

Ç çM

TÉRMINO

1/3/2028

IL3I202

SISTEMA

PRICE.

II

P1'RIODICIDAE)E -

MENSAl.

TAXA

6. 001,,ó a.

PERIODICIDADE

MENSAL

INDEX ADOR ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

I(il'-L)l

MENSAl.

MENSAL
F-Dl

1 2.
Paii nieflior cselnrcciiiicjito. cabem algrinias considerações sobre a composição da
divida do Estado. [il dezembro de 2011. o estoque da dívida fliwncij ra ai I2i LI o valor (lL
RS 12.286 ziiil!ics. 1)c

ç.oraI. R 9.986 milhões (9 1.28%) reFere-se ao relinancianicnto rcaliíadu

ao alriparo da Lei ii' 9.496. de 11 de setembro ele 1997.
11.
A Lei 11 0 9.496/97 prevê 11111 Icto para O pagamenlo (lo seu serviço sob a fiiina de um
1 iin ite iliáXi 1110 dc cwnpromctiniento da receita liquida real - RI-R. Akiii disso. sito deduzidos dcsc
limite os serviços relativos a dcicrminadas dívidas (detionliliadas intralimile). De acorde com a 1_ei
949(il97. as seiuiníes dividas sio consideradas iiil raI mil e:
—A

-

r(. 6'
idas rcfliiariciadais ccrn basi. mi Lei ui' 7.976. de 20 de dezembro de 1989:

II - divida externa cuiiirauida ate 30 de setciiibro de 199!;
Iii - d jvrdas refliíz1rtciad1s cniii base mio art 5$ dai Lei 110 8,212, de 24 de ul1mo dc
1991 e na 1 ei W 8.620. de 5 de- janeiro de 199 3
IV - lilii i 1 iccizii.s jiinlo ao Fundi, do Gai-aiil ia do Ieiiipn dc Serviço - 1( T
Cuja Fornia Ii7açáo icirlia ocorrido atã 31 de niaiçn de 1996
V1 ei

comissão do aac Í1CC. ia 1 dcii (e sobre o pa a nica lo da prestação dcc' Ilre are da
727. de 5 de novembro do 1993:
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VI - divida relativa ao crédito imobiliãrio rchnaueuudo ao ainiparo da Lei W 8.727
de 19 937. e ctivarneifle assumido pelo estado, &dUZiálS as NCCilh aiiIridas cuni

essas o cr.çcs.
14.
Sendo o serviço das dividas iinralimie maior que o teto, a di[rcnça t computada
numa conta de resíduo, que é onerada pelas mesmas condições (juros + correção) do saldo devedor
principal até que haja espaço riu limite de coniprolnetimento para sua quilaço.
15.
No entanto, a Lei n° 9.496/97 estabelece que, ao final do prazo inicial dc 30 amos. se
ainda houver resíduo acumulado. esse resíduo será papo em lO anos sem aplicação de qL!uIquer
liinilc c1 comprometimento. ou seia. o ente deverá pagar interatmcnie as prcsiaçõcs nceessirias ii
qtiitaçao do saldo residual rcrnancsccnle.
16.
Para o Esindo. o limite de cornprornctinicnlo e de 13% da RLR. Conlrnie j\
mencionado. cm dezembro, de 20)1. o Estado apresentou resíduo nctimtiado dc I( 1.706.44
milhões pam as dívidas decorrentes da Lei n° 9.496197, sendo o valor de R 1.102 rnilhes,
re1reii1c ao saldo do resíduo do principal e R 604.5 milhões. rckrcni.e á parcela do rcsiduu dai
divida da 1.ci ii 9.496 PROJiS.
Paia eleito do pagamento do serviço da divida relativa à Lei n 9.496/97. lanho para o
17Le'iIiancÉan1enio cio principal quanto para o saneamento da instituição financeira (PRO1S). O Estado
utiliza o beneficio do limite de compronielimenlo dai RLR e já veia amrtixando o resicitin
acumulado associado a essa dívida desde 2006. Nessas eondiçcs. a atual projcç& de pagamento do
serviço. indica que o Estado deverá liquidar os resíduos do principal e de bancos em 2015 e 2014respectivumente
Assim, o diagnóstico do perfil da divida atual indica o predoniinio dai divida com a
18.
União, que basicamente constitui a iniilulada divida inirali mit&. a qual tem c hencliciu do
pawaIileÍl(O liniilado a 13% da RLR e a possibilidade de quitaçào do resíduo ciii 10 anos pela tabela
/?riei. Stiais condições Ijuanceiraus representaram um ganho para o Estado em função dos subsídios
i) inicial, provenienle da di1rença entre o valor assumido pela liniiio e o valor reíinanciado, e
ii) implícito. decorrente da diíerença entre o custa de captação da União e as taxas acordadas.
9.
Feitas essas ponderações, passemos à análise que envolve o estudo das trajetórias
ames e depois da operação de rees1ruturaço.
Convém registrar que a presente analise apresenta premissas diferentes daquelas,
20iiti1iaidais na análise da ('ODlP/COGFP rc3strada na Nota Técnica Conlunta iV 28
Col)lp/COGEP/STN. de 20 de novenibro de 2012: 1) na análise da COD1P/COGN11 Ibi
considerada a qui Inçlo do saldo dos resíduos acumulados (principal e PROLS) relativos a\ Lei n°
49ó/97 utilizando apenas parte dos recursos da operação de crédito com o Bank oí Airacreia N.A.
pois o saldo devedor considerado na posição de setembro de 2012 é menor que o valor total da
OejiiL1Çk) 2) na presente análise, Ibi considerada a utilização letal dos recursos da tm)CÍ'aiÇik) de
crédito quitando a totalidade dos resíduos e. com a sobra dós recursos, a amnmiizaç.o de unia parte
do saldo devedor da dívida da Lei a ° 9496/97
De acordo com os critérios do Proirania a dívida financeira projetada incorpora ais
21.
estimativas de receita-, de operações de crédito, internas e exteu-nas. contrmadns e a Contrariar.
expressas em reais, a preços constantes de dezembro do exercício anterior ao da elaboração do
Proiauna. Dessa forma. considerando o Prorniiia do Estado para o luiCii io 2012-2014. assinado cm
13 de setembro de 2012, a operaço, no valor de US 726 milhões, foi convertida pela eutuçiio de
venda cio dólar em 31 de dezembro de 2011 (USS 1.00 = RS 1,8758), e, portanto, será analisada
pelo uinL1ntc de 1$ 1.363 milhões.
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22.
Assim. eventual rces1nituraço provocará 1U somente urna Iroca de ohiigaç5es seii
caracterizar. no ato tIi troca das dividas. aumento do endividamento loba1, sobretudo no caso Clii
tela, urna ve que um dividas sci- to çultadas pelo saldo devedor dos coiitiatos ao invés do critério de
paai1iento pelo cálculo do valor de mercado ou do valor presente que podcriain alterar o Valor do

estoque. No entanto. corno liii um alongamento do serviço da dívida rccstrulurada. lií um i nipaclo
ria projcço do esloque total da divida, coníbrnic dciiioiistrado nas trajetórias do Gráfico 1 C 110
Anexo II -- 1 sCoquc da Dívida. Ao resiri rgir as projeções apenas para os valores envolvidos em

cada cenário. o (irá Fico li torna mais evidenie as dilér enças entre a situação atual (saldo devedor
dos resíduos / RLR) e a proposta dc rcestrutitrução (saldo devedor tIa operação / RlR).
Gráfico 1
Projeção da Trajetória d2 Divida Total / RLR antes e depois da i-eestruturaçio
- funil -% -

-
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- -•- -
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I111e:
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Gráfico 11
Projeção da irajctória da Dívida Objeto da Operação de ResÉrnfliraço / RLR em cada
cenário
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Utilizando-se .i c"oluçilo do serviço da divida atual cm lermos relativos, ou seja. a
23.
rcInço enire serviço e RLR, que permite. cm certa medida. avaliar o grau do esforço liscaL
pereehe-sc que os maiores indices da série em projeção loualizarri-se nos dois primeiros anos
(Gráfico Iii), Com efeito, a relação projeinda entre o serviço da dívida (cenário atual) sobre rt RIR
de 023 (0.233) em 2012 e dc 0,15 (0.145) em 2013. No entanto, conlbrnie mostra o Quadro IV.
e,ccivaiido-se a projcço para 2012. tais relações sio compatíveis com aquelas realizadas nos
úhmos 7 anos. Ressalte-se que a elevação prevista da relação enUe serviço e RLR para os
cxcieiiOS de 2012 e 2013 é consistente com o acrdscinio de operações de crédito a cernrauir de
l.S 3.679 milhões. autrizadõ na revisiin do Proranin para o triênio 2012-2014.
Cabe registrar e caracterizar aqui o pico da relação projetada entre o serviço da
24.
divida (cenário atual) sobre a R1 R de 0.23 para 2012. Embora niio tenha sido registrado no 'Ferino
de Nntendinienio Técnico. as pripcções da dívida do Programa assinado para o triênio 2012-2014
consideraram a prcvisio do Estado de quitar cm 2012 a dívida da CELESC com o I3NIMiS (no
Irou'aiva consta como --l3NDIs-cELr:sc") com parte dos recursos da operaçic de crédito
l3N 1) ES - ACELERA SC" (a operação total é de R$ 3 biLhões de reais). l)rcstl na Re5oLL1ç.'iu
13ACIN n 4.091, de 24 de maio de 2012. O saldo da dívida I3NDES-C1LES(.'' na posição ele
dezembro de 2011 é de R$ 986.292.045.04 e. portanto, a quitaço desta divida ocasiona o pico da
relação sei-viço da dividalkLR cm 2012 de 0.23. A iN DES-ClLl.SC' Loi ILITIa operaçio de
crédito para rccstru1Uraço de dívida. objeto de análise da Nota n° 1 .368/20091C0R1.MÍSFN. de 24
portanto da rei açio
de setembro de 2001). O Grúlcu 111 abaixo Ibi construido para mostrar o comportamento
do serviço da dívida toiaIJRLR antes e depois da reeslruluraçiio. expurgado o cíico da quitação da
dívida "RND1íS-CELFSC' cm 2012.
CrlifICd} 11
Serio
da
Divida
Tutal / RLR antes e
Aní1isc do Perfil do
AW.i

(ICIJOiS

da restriituraçíio

- - RretI.

0.150

0,120

1

/

.

.....,..
--'.--'.......-..

...

0,090

0,060
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It'ItNi
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Quadro IV
Serviço da Dívida Total / RLR
(de 21105 a 2011 índices realizados, de 2012 a 2014 índices projeta os)

TA CATARINA

OI'FR\.ÇAO I)E ELSTRU-FURAÇ;\O Dc) IS FADO Dl
SFfl.VIÇO DA i)ftIDA 1OTMJ RIJ

c i:

t

lo

ANO)
20(15

.A'IiJAL

2006
2007

0.15
0.14

2009
200t)

0.15

2010
2011

0.12

0.14

2013

0.13
0,23
11.15

2014

0.13

2012

J:ui Ic.; SIMEM

25.

Dessa forma. a operação de rcestrutnraço proposla pelo Estado, não aeiidcria, na
pressuposto do parágrafo lO da Nota ti' 64l/2Ofl8/S'I'N/COREM. dc 11 de
junho de 20fl8, scuundo o qual 'A customização dos pagamentos será admitida eslritamcuitc pura
conkzir o perfil de dívidas com concentração de panhiieníos injusti ficada 011 O]UC OCcIITCtL' pIJIIiZ05
nu administração fiscal ou financeira". Jsia COREM entende tue, pela própria caractcrísíica do
rellIiancIalllen(O ZIOJ amparo da [CI 11' 9.496/97. CU0 CSC]LlCnla de pagamentos alrclou o) (ICSellihl)lS{)
do SL'r1ÇO da dívida ao d1SCfliC!ll]0 (hI arrccaduço. ii'io se podei'ii Iitlai em curicc111niçao de
paanienos iIijuIi ficada Aliás. foi com o intuito de evitar a iin'iabi lizaço dos pagamentos que ti
1 .e instiluiti (ver parágrafos 14. 15 e 16) uni liiiiitc para as prcslaç&'s flieJiSaS. Poriamo. ci
conhI)orlalucIito dos índices ao loiigo cio período em tela. situado ciii torno de 14%. reflete a
cvoluço da RI .R 11111U conjugada com a apflcaço do limite de coropionictimento.
aV'JJiaÇiIO ila (Ï)REM. ii,

26.
O (irafico IV a seguir mostra o SCFVIÇO total da dívida cdraliinite excluído o cfi.ito
da cuitaçflo da divida "13N1ES-CEI.ESC' previsla para 2012 nas duas tLIaÇ5Cs:

Gráfico IV
Análise do Pei-fil do Sei-viço da Dívida Exlralirnite/ RLR antes c depois da recstrutuníçiu
- - - AltiOl

C-rv' :i rItr..ç0ri

-

.

-
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Itmi: SI1Fl

O crescimento do serviço da dívida e1ra1irnite no período de 2012 a 201.5 na
27.
situação atual decorre da previsão de COntrataÇo de novas operações de crédito jlo I•:siado.
incluídas nas revisões dos Programas para os trinios 2009-2011 (U 152 milhões): 2010-201
(R 600 niilhões): 2011-2013 (RS 241 milhões) e 2012 (I{ 1679 milhões). Contrário scnu. pci
tecem sido inchiidas no Programa. i1ú se pode cracerizar que a con1rniaçie dcia novas
operações acarrctaiia urna concentração de pagamentos injustiíicada ou que propkiaria preuizos na
i
ira.
o i
adiiiso
i
t
O Giõíico W. que isola e projeta apenas o serviço da dívida / RLR para os ceirios
2.
envolvidos, demonstra vinda que a operaçko corri o sisLenla de amortização custotiii,ida. tal como
indicada pelo Estado cm seti pleito (Ver Quadro V). transfere o ônus dos pagamentos localilados
nos três primeiros anos para um período mais longo, compreendido entre o anos de 201 5 e 2022
(Ver ainda Mexo 1). Nesse sentido, lcaria comprometida. no entendimento desta ('ORI:M. outra
r rem iss contida no patialb 10 da Nota n° 6 41f200/ST11/COREM, de li de junho de 200&
lendo Clii vista que o próprio eioiiogrania financeiro da operação revela o adíarnciitu do esforço
ÍISVIII por pni.te do Estado.
Gráfico V
Annlisc do Perfil do Serviço da Divida Objeto da Operação de Reestrii1uraço / Rl.R cvi cnhi
cenãrio
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Quadro V
(iln'ernu du Etaidii de S*Éti

Ci-anui- tna Iiiiaitvcro da Operiiçio de Creditu cnri

Catarina c u Bank oF Arncríca
I,21}1
(AI'. At'1JlTI7_

AMOIÇI'IZAÇÂ(

1/1 2/21111
l /3/IJ
--

I/'/2I1

1 9.1M. 19
)1»)

1 ).R izo l 4 1
1/3/21)1 5

ECA*((»

-.

SALIX) I1TVI1)OI

I'Kt'FAÇÂC)

21,909,423.47

2 1.919.42.67

775j077

3 •77tJ7 •

(.361959.27(.'J
____

1 ').O1 ÇX 2 64. 18 1

32.240,0)6,62

5!.219.M'.flC)

1 9.07.5.134.7C)

32.I('

4.'13

52.2131,0211). 13

10,0 12, R 1
1
[23,(.3iX7/1, I(l

57(?fl03.20

3 1.317 374.21

73,7').41

1 .2O5,(.77.,fl

6.31 7.431).01

1 /,./20 1

i

11312 0 17
1 N/20117

22 1.19.33.2i

(3.25.57'). 11

17.427.810.41)

46.4 1 8.4 5(i_25

274.(.Ei'
27I2»2.0-1

93.177,711.0

1 .1I72il .'L7.5l1

3131009'C

I .ilI

1

57.357.71.74

0).2(>93.27

24401116.1

9.37(14'),I0

1,1l(1l525,23

40. 'M032.71)

72932.21 1.01

24.171), RO 1 .39

37.l11 2 02.42

21 à

11(.(01J,C51Ó7

22.062.311.21
201122.71

1í.iU')

101,2-1(m.1174, 15

1/3/2111)1
1/9/21118
1/.1/241 i,

!N&3.I7','f1Ó.l 1

7Ó.4)M2 1.5)1
79,(i5X.15 1A4

(frJ(4)l1,

1.)1543)2

1!1(7.(35I

11) LE5fi, 172.44

1 /)/2(119

76,755, 12(1,9A

(i')1 ),h70»3

1 f (PO ,973.)4

I1)352fvl4,$1I

47 6417. 1(12,17

0O.51 0I .21

4.4l4.1V4ii'J

11I.2h(,95.S.'rl

5 1JJ52. Ii.1.

12.3.I3.Eri

l7,(13Ái31,34

420,4l.32(51

9.1 .001I.51
7 735 220M

1.712•:12.21

U 1,r.589

11 0.3 75.9 2 S.

219 754),

________

t/Y/2Á110

912 2495l.lM

1/3/202 1

1041 050.071,1 I

99, IZ15.12dL12

1 /V/2I2 1

1.1 407(.33

j102,-10005.23

_I/2/2022

V1,&1145J

1 25 1

I1)7.2(1.354.

77í,3I1,$7liJ
(5,1J)51 / 3

0f16

112,310.2i5.74

111 .55.245.(,7
1..2.9.27699
0.1111
II 1.55.245./7
1 1'1.211l1,15-~
2013 I511S
l ..iitc Minç,riiJo 0 131(1,21) 2/CO iM/SU1"L1s'r N4JMI -DI'. & 22 dc oiiiubi', dc 21) 2 rtiifiç;pdo pelo MiiuiipIi
12 7.S.20 2'C(.)P1MtS1J! lNSI'NMF-I)1', de 12 de rirn'cinIro de 2012- Nula 1'&ii ica Coiijtuua n1 2 81
(01)11' C')( P<IIJ, dc 20 dc iiuvciiubro de 7012 c planiflia i' i1cd 'c11I1tin1tad1 por ('-Ic/J/).
5175+U3 5

4') QuadFo Vi compara a evoluç ã o do serviço da divida le tal (cenário atu a l e critrio
r'cli'iitiIraço ). cm !LS mil const a nIcs de dezembro de 21)11, Cii1aLa-se que. ctmi a útivç-ão da
I)L1.1Ç1ÇI dc 1 CL1i ULLIIUÇrIO. O Esiado reduz ns dispndius c om o serviÇo da dvki cai R 1 11 9- 232
m il nos xeiciçios de 2012 a 2015 e depois ciii 2023 a 2025. às cLI10S tIL' um ipiei'cnicn1i' toiaI çlc
R$ L423.22 mil nü período dc 2016a 2022 e en'i 2012.
Quadro VI
Aniiise do Perfil do Serviço da 11i'ída Tofal antes e depois
-

1) II_Ç

___________

darcestru(uu-açiu

SL

iI'.i.li . 1',\ lA''r-;l:11'&'1 , I,.u)1''IlA FÉ2 1 r1.I I"l I'I. "lii ma--l>I.)ClI

'1 '..i.icic,
' II S?N 1.

1:11 I.u•N(,
11I l'_' 1 III '1iI.'i(...i.fl'

il IN 1 1l e
-

.,

ii

.

i 1 1'1.lIt
'.111

l. 1

11 II

l

1

1 1,211
I,7

r 1'1l., I.'

I1..'I

1

1 1.1

i1.

1 111 H.1- 1

14.1

2e3

4Z3(13

1

1lI.:

1

1,1

l.IT
.".i

.1. 7 -1I

1

1 7 10.1 11ç.

:
. .l

I.2-21' .l72
I11, •)!l

1

IIIÇ 1,2

1,

141., 'III

u71

•

.

.IllI
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O Quadro VII, que apresenta o serviço da dívida / RLR para os dois cenários. tanto
de fornia concentrada corno de forma ioIada, mostra também epie a contratação da íekrida
operação ocasionada a diminuição da rclaço serviço da divida 1 RLR para um nível abaiNo daquele
decorrente da tractria do serviço atual nos exercícios de 2012 a 2015. A partir dai até 2022. ciii
linço do alongamento de prazo proporcionado pela operação ncgociada. a trajetória da relação
atual fica abaixo daquela decorrente da contratação dessa operação. Depois. de 2023 a 2027 a
rc1açit) serviço da divida / RLR volta a Ikar no mesmo nível da atual. Assim. no enlendiniento
desta COREM. a realização da operação. introduz o risco de eventuais contestações por parte de
Riutias cstces estaduais, pois reserva, relativamente íi situação atual, o pagamento do serviço em
iiiaioies Iio11tantCs para o período correspondente a mandatos posteriores a esse. quando analisado o
servico da parcela da divida reestiutilrada. O risco reside cru que, nesse momento l'uluro_ se pleiteie
nova postergação de paamenIo. apesar de se ilinhiler cm patamar superior o sei-viço LIU divida total
no gOVOC1110 ai tial.
30,

Como pode ser observado no Quadro VII a scuin a projcçio da relação do serviço
3 1.
da divida total sobre a RLR para o período de 2013 a 2016 é crescente e de 2017 a 2019
decrescente. elevando-se novamente ciii 2020 para, a partir dai, decrescer até 2027. segundo as
condições contratuais da recstrulLIiaçíio proposta. Estes índices sio inferiores aos do cenário atual
no interva lo de 2013 a 2015 e superions no período de 2016 a 2022.
Quadro Vil
Análise do Servíco da I)ívidn / RLR antes e depois da reestruturaçãi'
MJ111:1 1-51111 -11 RAÇÃO X)I-S1AIX)I)ISA"lA
SR IÇO I)\ I)I'¼I). /R1 II
..li

'l
MUI.A pifl .i
kiI AII!,II.
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,

L.1Ii MI '1
I*I 1 I-NAilUItl I- IiI

.i -.ii
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1J.RV I)IVl1).

I11I-flFIV.
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-
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(11)71
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-
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Além do não atendimento dos itens citados nos parágrafos anteriores. caber atertai
32
aqui sobre o 1- isCo da contratação da operação de reestruturação ocasionar o dc'vuuipriinentu da

meta 1 do rrogrrna, que resulta dos termos acertados com a União. segundo o iíinaiieiaiiicnio de
dividas ao amparo da Lei n 9.496/97. que é a manutenção da divida financeira iIaI do 111, SIZIdo (1))
ciii valor não superior ao de sua receita liquida real (RLR) anual, enquanto o lsLacki não liquidar o
rcferdu iclinancianiento, Como unotra o Gráfico 1 e o Anexo 11. no período de 2013 a 2016 a nova

ti'aiõria que incorpora a operação dc reestruturaçãO, pelos fliotivos í apontados no pLlrãarafo 22.
lcaiia acima da unidade.

33.

Pura o caso da rcahi?ação da operação. como mão se traia de quitação integral das

dívida reIu7laeiada ao anipam da t..ei ri" 9496/97. o Estado de Santa Catarina continuará tendo suas
linanças sh iiionitoramento e acompanhamento da Secretaria do Tesouro Nacional.
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t)cvc-e ressaIar o 1'jrcccr da I'G FN/CAF/N 69212009;
16. A itiulri de rL'isIto. con Irnic se depreciidc chs Pareceres PUÍN/CA F ii's
1110/2007. 1331/2007 e 43/200. imperide muistrar que Ppervis niio Iuivcri
vcdaÇio - seja a do ari. 3'. § 5. b. da Lei n' 9À96. dc 1997; seja a do arí. 5, IV. da
Resolução do Senado n' 43. de 2001 -- i contruço (sic) de opciaçiics de crédito
por iiTo comprimento de metas do Programa de RecslrtiItii-açio e Ajuste IscaI íI
Estados quando realizada cfi.tiva rceslrIIIuraçfio ou rccoinpusiçiio do pui ne i ml da
dividi, ou seja, desde que atendidos os requisitos exigidos na Nula Conuiitu
n' 22/200/5TN,

(abe ainda in lbrrnar que o Estado encontra-se adirnplcntc com as metas e
cuuli prom issos assumidos no Programa. coa lbrnie a últinia avaliação realizada.
36.
Por um. considerando o disposto nu aigrafb 11 itern 1. da Nota Coiijunla if
22.1200JIN. de 3() de abril de 2008. cuja metodologia de anfilise dos picilos de reestILuÉuraçio Ji
tuhcÍcida por nicio da Nota 0 641 /2U1)8/SiN/COR [EM. de 11 de junho de 200. eonIiiiic
reproduzido no paruralb 6 desta Nula. conclui-se, em resumo. que:
a o Estado lula atende ao ileni 10. Conforme descrito nos partgralis 23. 24, 25 e 26, fica
desearíada. na opinião da COREM. a hipótese de concentração ia) ustificada de pagam'nts.
ao ml)CSIi1O tempo Cfll que o fluxo O rlaflCeiiO da operação proposta configuraria o zidiaiiicii Ri
do esliirço fiscal do Fslado;
o Estado não se enquadra nas características do item 13. Apesar de a oeraçiio prpo1a
levar a uni perfil de jagamenLo do serviço da divida menor nos primeiros unos. no lia
mnJios em tcrnios de fluxo financeiro quando considerado todo o período que envolve a
operaço, o que Caracteriza o adiamento do esforço fiscal (ver paigrtfos 26. 27 e
e) o Estado atende no item 14. Dc acordo com o eronogrania financeiro da operação. mio Jú
carência para o pagamento dos encargos da dívida; e
d o 1 .s1ado não aleiide ao item 1 S. A nova pro)eço da serviço da divida tocai sobre a RIR.
segundo as condições contratuais da operaço de rceslriituraçào proposta. revela (ver
Gniffico VI Á2 Quadro VI!) que no periodo de 2013 a 20I( os índices sio CFcSCCnles C
interiores aos do cenário atual (de 2012 a 2015). dccrecentcs dentro do intervalo em que os
índices do cenário com a i-ccslruturação são superiores aos atuais (de 2017 a 2019). (1L'pO1
crescem novamCnte cai 2020 e a punir de 2021 u[é 2027 os índices reLomuam a trajetória
dcc rcscent e.

A. L'Orl5i(ICI'JÇZk) SUpeflor.

k47i

LJL&T

LÍSA ]1L tJ'A
S'A èAVÀLCÃN [E
(Jcieiitc da GIRLS IV

De acordo. A consideração do Sr. 5uhsccrctirio de Relações Finaiiccras Inlcmgovcrnanicniauis.

('.1cii.idor da COR 1'IVI

UVEIRA
('oordcnador-(icral da ('OREM
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À eoiisideiaço do Senhor Sec.reiúrio do Tesouro Nacional tendo cm vista envolver iispeclo
relacionados à metodologia ora adotada, por esta Secretaria.

imentais

Suhsccret

No caso em análise. entendo que a cusionzaço dos pagamentos pode ser admitida, pois corrige o
I)erfll de coíiccnIraço de pagamentos das dividas relinanciadas com a União ,propiciando uma

melhor eqtiaço financeira e lscnI. Foi evidenciada nesta Nota, em minha opinião, a conccnli'açio
de pagamentos nos primeiros anos do periodo. !)e igua' maneira, a Nota evidencia que o novo peilil
de paanientos á mais homogêneo, no senlido da melhor disirihuiço do esíorço fiscal ao longo do
tempo. no representando um ónus injusiUleado aos prõinios governos. sem considerar ninda

Os

hed'icio adindos com os invetímenlos a serem realizados. Isto posto. entendo que a operação
nio apresenta cracicrísticas a representar vioIaç-o ao Progruna de \justc Fscal nio repiesenla
assim violação dos acordos de refinancianenlo inrados com i Unio, bem conio pede ser
considerada apta. nos aspectos de que iiva a presente análise, ao tratamento previsto no pmgral
7 do art. 7 da Resolução n 43/2001 do Senado Federal, que excepcionahza operações de
reCStl'1LtL1IaÇiO

de dívida dos 1 imites de endividarnento.

F sobre a matéria cm discussão, entendo que a metodologia ora utilizada por esta Secretaria.
embora apresente, em linhas gerais. as condições desjmveis para opernçôc de reestiu1tiraço de
dividas. iiio abrange, com preciso, todos os aspecios conceilunis e negociais que devem ser
coiisidcrado.

A concessto de pra'/.o de carência em operações de reesiuituroço de dívidas com ii União pode
eoiistiWir importante incentivo ao acordo, 110 contexto de negociações Com eiites ldcnidos. cujo
pleito iniciai ó amplo a ponto de envolver Iroca de indexador, recálculo de saldo devedor.
diiniiiuiço no pagamento do serviço etc. Assim. o desenho final da operação pode atendei a uni
objetivo maior c que escapa da análise singular. qual seta, a manu1enço das condições gerais
aplicadas nos contratos de relnaiieumienIo coni a União.
1

A

ARO UIJCO Á1.iCISTW4 F1LIR)
Secretário do lesOtiro Nacional
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ANEXO

1-)A-DÍVIDA

SERVIÇO

C)ItÇ.() DE RUS'liUIIJRAÇÂO IX) USTADo DF SANTA ('Al'AIUNA
SIiRVIÇO DA I)ÏVIF)A IN1RÁI_IMIIil -N4 RS MlLí)EJ_)I/i2DIi
'.. R1( )
RSTRC Fli RAÇ:k()
(
Al - I jA E..
I., rio 727,r93
A N(
1_e n9'l96/97
Lcn'727ftfl - - Lciii1'9I9Ót)7
96.SQ6
2012
1.368017
96.896
1-2-18.687
2013
204
2015
2016
207
2018
201)
2020
2021
202
2023
2024
2025
2026

96.896
21.297
6.177
6177
6177
6.177
6,177
6.177
6,177

6.177
4.633
-

2027

1.3951 1
1,232.624
1M95.324

96.896

96.29I

21.297
6.177

796,291
796.291
796.291
796.291
706,2Q1
76.2Q1
796.291
706.291
79(m.291
79i29
796.291
796.291
796.291
796.291

793839

6177

799

6.177
6177
6177
6.177
6.177
6.177
4.633
____ _____-

7999
79,9
798. 1
19
79&89
78.839
79.839
791.839
79E.839
798.83

793,339

íoricc: SiiM1J1

oI'ÍJ(AÇÀO 1)ERE1NJR1JTUKAÇÀO DO ESTA D0 I)ESAN1A CATARINA
SER\.!IÇO DA 1)Í\rlOA !XTRALIM rr iri R$ M Il_DI DE7./201 1
ci:À RIO

ANO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2fJ19
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2020
2027

('I.NA RIO
KIISi1(UTL]RAÇ.4 o

A1L!A L
1.214.44X
2.50
318.758
5213.677
613.723
614.125
585.910
638.307
767.069
735.353
088427
554.853
48.735
430.680
409.620
300.123

1.234.448
310.193
442.340
703.706
7'»901

800.507
784.71K
843J00
J79.361
954.691
9I5.046

4MJ,60
409.629
390123
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OPEItAÇÀO Dli R1ESTl&U1iJRAÇÀO 1)0 ISFADO DESÃNIA ('dVFA1INA
SERVIÇO I)A DIVII)• TO'FA L EM RS MIL DE 0E71201 1
CLN,t Riu
CENÀ KL()
ATUA 1.
kEE.STRtJT!kAÇ\O
ANO
2.754.198
2c.12
1207.924
1.74160
2013
1.2643(39
1.597.060
2014
1.510.4N12
1.629.396
2015
1.(06423
1.422793
2016
1612.66
1423.031
2017
1590.01T
1.394.653
2019
1
1.446.947
2019
1.575.485
2020
1760.395
1.543605
2021
1.720L586
1.49.515
2022
135.7IC,
1.36
1,264
2023
1.269,017
2024
1.226.972
1.229.519
2025
1.205.920
1.20S16
2026
1.186.414
1.188.962
2027 - -)II(c:S1MIiv1
OPERAÇÃO DF iUES'liUfltJRAÇÃO IDO ESTA DO DE SANTA CATA RLNA
SERVIÇO DA DiVEI)A TOTAL! RLR
CI
lO
CENÁRIO
KEUI'RiFUKAÇ.\O
ATUAL.
- ANO
0.22
023
2012
0.10
0.15
2013
0.10
0.13
2014
0.12
0.13
2015
0.12
0.11
2016
0.12
010
2017
ciii
0.10
2018
0.11
0.I0
2019
tL12
0.11
2020
0.11
0.10
2021
0.11
0.09
2022
0.08
008
2023
0.08
0.09
2024
0.07
0.07
2025
0.7
0.07
2026
0,06
0.07
- 2027
Lifltr,.

SLis..4lM
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RELAT(Uu0 DE oiis'rÃo FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONflAGA1tANT]AS DE VALORES
ORÇA1ffiNTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ljovcini' Federal - PODER EXECUTIVO

CNP). 0034460/0001-4 1
Ecciio: 2012
Período ceref,rncui: JANEIRO

AGOSTO DE 2912

CVA. 2012 1Õ091 7225OlJ 02582
- A\')C III (1.R1

Ifl. çí i LÇC

1 iIiiiii '' i

40 S Ii

SALDO 00

GAKANTIAS
CONCEDIDAS

CAMPO

1

Aval cil Flança cm Opcmçbcs de Crdi1i

2
i

Outras Orauuias nos Teiiio da LRF1
INTERNAS I11
Aval ou Fiança w, Operaçcs de C,- di:u.

____

Otiir.s (]irdnhia. nos Termos da LRF'.

7

TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = 14 11)
RECLIFA CORRENTE UQUJDA - RCIj)

9

%d TOTAL DAS GARANTIAS sobre aRCL
LIMITE DEFiNIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO

ID

FEDERAl -

At n1` QiJidriinerv At2QL1riLn[I

AN'rliKOR

EXTERNAS I) = 2+3)

2

$1DD0O EXEiCC1O Dl: 2212

LXtHCICFQ
42.44»82. 1 U.J1'

42 9 1 507O,0i

47.846.587.980.01)

42.44.982510,0o
O.00

42.691.520.070,0

47.846l7.9a0,0

71.514.9U 5,95.0.01U

0.00
72.29027I

33.977.503.350,13C
31..174a2(170.0G

37JI4.91 310.00

35 514.1091.780,0

0.0)
'.6l9A.70O.(fl)
3&2Ç.915.99C,(N)
39.322.991.ó,10-00

111.359.50-430.0

1 I5.50.47,23000

1345.374.68.010

558.706.396.60 0,00
2941

SSI.85.4320C0
198

6O1 18L294660o&
20,57 7

223.831 90

34J 18,00

3C

1

COITKAGAH/t{IiAS

CAMPO

SALDO DO

SALDO DO

cxÍ:RcícIo L)N2013

ccicro
ANTERIO!l

II

EXTERNAS tV)=()2413)
Av.I ou Fíiança cin Opemç0cs de Credito

Oul iaS

lI

14
1— I
I
17

auiia iiS Tcniis d LRF'

INrERNAS(vl) = (15-1-16)
Aval ou Fiança em Oraçôcs de Crcditu.
Ourw Garanens ios Termos da LRF'.
TOTAL CON1RAAkJNT]A RECEBIDAS(VII) =
V+V1)

34.20795704
34.230U19.7C,00
000
29 173,83.950.C[}
22.506175.20000
737,6Q 75000
64 13.91552000

34.203956J30.00
355.433,4).0O
34.203.956.030,0
CIX) OJi(
Ia3cJ.8 840.31)
325ri.9I 7.1511,01;
24i63.83.91000 -7S 475I0JQ,0l
7.367.236.930.00
7.390811 .02(5IX1
63177000

j_ MEDIDAS CORRETIVAS;
• niciLii prinirás c3jwldíl''È infrnc de Fiiiide.
Fonic: SIAII

29/1312012

A:iio Hugo Aiigutin Filho

Gilvcii d a Silva QUI11.12

Sccrcirio do l'c ao NcroiiJ

SLIbsurcIirio d2r Ctjni

('F

CRU: CRC-DF 957/0-

R0ii,liv Olívelia Jc.r Sntia
Çliç rifei hIçlra-erj! da CCONT SithsWini
CKC: CRC LW-01504l/0-9

Idd PiI!ii

7132.351.180.0
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Gnvcmo Federal - PODER EXECUTIVO
CNPJ: GO 394.460/000I-4
Ericio: 2012
i'eríudu dc ícfcínria: JANEIRO A AGOSTO DE 2012
RA -2012100917252500102582
R 1.01)

RGF - ANEXO II I'LR[. art. 55. incisn 1 alínea 'b)

L
7

OBRFCAÇÕESNÃOINTECRÁNTESDADC

000

o.00

DIVIDA CONSOLIDADA IÀQUIDA
PREV[DENClARIA(Vt)(iV.V)

0(0

0.00

Fonte.- SIAFI.
NoL:
09I0I2012

Anw Huu AULUSIIn FLIIW

Ujlvwid Silvn L)Lllias

Sc ele Iriu do Tcsuro NdoiiaI

SvbeIrio de Çn(abilidade Pública

CPF.. 3932700-2

CRC. CRCi)fM8VO-15

Rv.iIeiie Oleira de Sotiz
Coe idclorn.Gcnl da CCOWT
('1W.: CRC I)F-015041/0-9

Suh5uIuIa

0,00
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NOTA TÉCNICA CONJUNTA N2 28JCODIP/COGEP/STN

Brasília, 20 de novembro de 2012.

ASSUNTO: Resultado da análise financeira
referente ao pleito de reestruturação do
resíduo da dívida do Estado de Santa Catarina Resolução 5F n'4312001.

Senhores Coordenadores,

Referimo-nos aos Memorandos n° 1.307 e 1309 (de 22.10.2012), e 1.375 e
1376 (de 12.11.2012) - COPEM/SURIN/STNJMF-DF, por meio dos quais a Coordenação-Geral
de Operações de Crédito de Estados e Municípios - COPEM solicita à Coordenação-Geral de
Operações cia Dívida Pública - CODIP e à Coordenação-Geral de Planejamento Estratégico da
Dívida Pública - COGEP, análise financeira da contratação de operação de crédito do Estado
do Santa Catarina junto ao Barik af America NA, para liquidação da dívida (resíduo) do Estado
corri a União, contraída rio âmbito da Lei n° 9.496/97.
2.

O objetivo da análise é proceder à verificação do enquadramento do pleito

à hipótese do § 79, art. 72 da Resolução SF nD 43/2001. As condições financeiras consideradas
da dívida que se pretende pagar, bem como da dívida a ser tomada junto ao Bank ofAmerico
ALA.., foram as constantes dos Memorandos supracitados.

Precificação

3.

A análise financeira efetuada pela CODIP consiste em calcular e comparar os

valores presentes e as taxas internas de retorno da dívida atual eda proveniente da operação

de crédito. O valor presente das dívidas é calculado a partir da elaboração dos seus fluxos
non-iinais, que são construídos considerando-se as características das dívidas em questão.
Foram considerados todos

05

custos da operação, assim como a incidência do imposto de

renda que deverá ser recolhido pelo Estado, em favor da União, em decorrência da operação.
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Poste rio rrnerite, desconta-se o fluxo nominal das dívidas pela curva de captação em reais do
Tesouro Nacional. A curva utilizaria como base para o cálculo do valor presente está
posicionada em 2910.12, em conformidade com o valor do salda devedor e a data dos
descontos das fluxos da dívida. Segue tabela com os resultados dos valores presentes.
Tabela 1. Análise do Valor Presente dos Fluxos de Pagamento da Dívida
Vafoits em Reais
Valores
Título
Saldo devedor em 30/09/2012
1 45. 69617.5

Valor Presente da díicla atual (a)
Valor Presente da nova díida (b)
Diferença (c) = b - a

4.

t533.18 736,46
1,177.642.96173

(355.543.774,75)

Em relação à Taxa Interna de Retorno (TIR), os fluxos cia dívida atual e da

proveniente do empréstimo foram descontados por urna taxa que igualasse o somatório do
fluxo descontado ao saldo devedor. Foi considerado o dia de pagamento do resido da lei
supracitada, e qual corresponde ao 302 dia do mês ou dia útil imediatamente posterior. Segue
resultado com a TIR.

r

Tabela 2. Análise da TIR da Dívida

Título
11R fluxo dívida atual
TIR fluxo nova divda

Valores(a.a.)

12,74%
4,8%

Risco Financeiro

S.

Na análise de risco efetuada pela COGEP, a metodologia elaborada parte

da premissa de que nas operações de reestruturação de dívidas, a escolha do ente deve
considerar o custo das alternativas de financiamento disponíveis e, ao mesmo tempo,
observar a manutenção de níveis prudentes de risco. A esse respeito, o risco será considerado
prudente quando a probabilidade estimada de ocorrência de perdas em cenários
desfavoráveis for pequena, de forma a não comprometer a capacidade de pagamento cia
dívida reestruturada.
6.

No caso da operação pleiteada pelo estado de Santa Catarina, a dívida

atuar junto à União está exposta a flutuações em seu indexador, a lP-Dl. Já as condições do
novo financiamento junto ao Bcrnk of America N.A. envolvem incerteza associada com
variações na taxa de câmbio, uma vez que os fluxos de pagamentos serão denominados em
dólares.
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Nesse contexto, as simulações buscaram estimar qual a probabilidade do

valor presente da nova dívida se tornar maior do que o da dívida atual, em função de
volatilidade nos indexadores dos contratos. Em outras palavras, procura-se estimar as
chances de condições adversas levarem o financiamento externo a ter um fluxo mais elevado

de que o atual endividamento do Estado junto à Unido'.
As estimativas do risco da operação envolveram dois cálculos. Primeiro, o

8.

risco supracitado da probabilidade do valor presente da nova divida (em moeda estrangeira)
ser maior do que e valor presente da dívida atual. Segundo, o aumento da dívida2 em cenários
desfavoráveis, capturado por meio da estimativa da média do excesso de valor presente da

dívida nova em relaçã o ao da dívida atual, nos cenários em que tal diferença é positiva.

9.

Nas simulações realizadas, estimamos em 4,8% a probabilidade do valor

presente da nova dívida se tornar maior que o valor presente da dívida atual.

N05

cenários

desfavoráveis, o incrernento médio no valor da nova divida representaria 0,40% da Receita
Líquida Real (KR), em comparação com a dívida atual. Com esses parâmetros (vide Tabela 3),
a operação pode ser dassifiGada como de baixo risco, em comparação com as condições da
dívida atual.

Tabela 3. Estimativa do risco da nova dívida

1.

2.

Probabilidade estimada'

4,8%

Aumento da dívida/ RLR2

0,40%

O risco nesta tabela é indicado pela probabilidade do valor presente dos (luxos de pagamentos da
dívida a 5ercorltraIada Cern dólar) ser maior do que ovalor presente dos fluxos de pagamentos da
divida atual (Lei 949/97.
O aumento da dívida/ RIR indica a média do excesso da vlor prescrito da divida nova em re1aço
ao valor presente da dívida atual, corno proporção da Receita Líquida Real do Estado, nos cenários
cru que tal diferença é positiva

Parecer

20.

Considerando os resultados expostos acima, e em linha com a metodologia

descrita pela Nota Conjunta CODPP/ COGEP/ STN n' 21, de 29 abril de 2008, chegamos à
1

Po casa da proposta em estudo, a análise contou corri a geração de cenários estocasticos para o Odiar e o IGP-D1,
com o cbjetivo de se quantificar a incerteza em torno da precifieaço efetuada pela CODIP. O que se busca aqui é
sensibilizar todos os fluxos de pagamentos por choques de natureza aleatória em torno da expectativa média dos
cenários para os indexadores que remuneram as dvidas do estado.
2

Para esse fim, considera-se a divida cano proporção da Receita Líquida Real anual de Estado.

Dezembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 19 73403

conclusão que na operação de reestruturação da Dívida do estado de Santa Catarina junto à
União, os fluxos de pagamentos da nova contratação têm valor presente e TIR menores do
que os da dívida atual. Ao mesmo tempo, o risco de oscilação nos fluxos da dívida a ser
contratada foi classificado como baixo, em comparação com a dívida atual. Em função desses
resultados, a operação proposta pode ser recomendada, do ponto de vista de custo e risco
financeiro.

11,

Vale lembrar que, nas termos da Nota Conjunta STN N° 21/2008, por se

restringir a urna comparação de fluxos, a análise deste parecer no provê consideraç5es
quanto à viabilidade econômica ou contratual de que o Estado de Santa Catarina efetue o pré
pagamento da dívida vigente, o que viria de considerações posteriores,

consideração superior.

d

iL.

/KRlAN FIGUEIRUZIS
B

LUIZ FRNANDO ALVES

Gerente de Projeto da CODIP/GEOPE

Gerente da COGEP/GERIS

De acordo. Encaminhe-se cópia desta Nota Técnica Conjunta à COPEM, para análise e
considerações.

çi

(•',

(1

FERNANDO EURICO DE PAIVA , ARI 60
o
Coordenador-Geral da CÓDIP

OTAV

E1 R

ML
EDE' OS

Coordenador-Geral da COGEP
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-13

de outubro de 2009.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE ESTADOS E
MUNICÍPIOS.. Resolução do Senado Federal n"4312001-

Senhor Sccretário-Adjutno.
A Resolução do Senado Federal jf 43/2001, de 12112/2001, dispõe, dentre Outros, sabre as operações
de crédito interno c externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive no tocante a concessão
de garantia, estabelecendo as condições necessárias à sua autorização.
2.
Os artigos 5 e 21 da citada Resolução estabelecem, respectivamente, as vedações e os requisitos a
serem observados na análise dos pleitos formulados pelos entes da federação.
ArL 5" Ei.edado tios Estados, ao Disirito Federal e aos Municípios:
]V - realizar opera ço de crédito que represenie violação dos acordos de reflnanciarnento
firmados com a Un)?o;
Ar(. 21. Os E'qadas, o Dsri:o .Fedc'raf, os Municípios encam Iir.õo íw Minis/ério da Fazenda
os pedidos de autorização para a 1eoIi2oçõo das operações de crédito de que fruta esta
1sô1uç/iü, acompanhados deproposa da institriiç.ofiuiaceim, i#s1ruidox cora:
(1..)
VI - comprovação da Secretaria do Tesoura Ndona1 quanto ao adiniplemeiii'o com a Uníõo
reloilvo aosfinanciamenlos e refinanciamem'us por 'la concedidos, bem como às garantias a
operações (/C crcdiIi, que'fe?IJ?am sido, eveníuíi/,nenk. honradas:
1
A Coordenaço-Gerat de Operações de Crédito dos Estados e Municípios - COPEM, visando subsidiar
análise periincntc a aspectos legais da contratação de operações de crédito dos caies federadas, encaminhou.
cm 14/1012009, o Memorando n°2.153/2009/COPEM/STN,,ncdiauteo qual são solicitadas aia COAFL:
a) relação exaustiva contemplando os entes responsáveis por refinanciarnenios/financiarnen(os
concedidos pela União, bem como suas posteriores aivalizaçães;
h) informações quanto a evenLuais garanIits internas/externas honradas pela União,
4.
Nesse sentido, a COAPI elaborou a relação anexa, contemplando iodos os entes da federação
responsáveis por operações de refinanciamenio no âmbito dos programas controlados pela COAFI, a
qual será atualizada scniestr1mcntc, cm janeiro e julho, com posição cin 31/12 c 30/06 de cada aiio. e
encaminhada a COPEM,
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Atua1menie no tocaifle a recuperação de obrigações de responsabilidade dos entes da federação,
dàTentc de Fonra de aval ou execuço de garantias, Clii operações de crédito externas e internas, a
COM-1, por força das Dedsões n' 052 e 053/2002 do Tribunal de Contas da União, apensas, já informa àquela
Corte de Copias as providëncias adotadas, cabendo apenas informar adicionalmente à COPEM da sua
ocorrência..
Dessa forma, se de acordo, seria incluída na rotina de que se traia procedimento para informar
COPEM a ocorrência de recuperaço de obrigações de entes federados decorrente de honra de aval ou

execução de garantias. Ademais, seria encaminhada cópia da presente nola àquela Coordenação, bem corno
a «Rclaço de Mutuários de Haveres Controlados pela COAFI".

4J3
MMtÁ APARECIDA C. ItANOS
Gerente de Projetos da COMI

7
1)c acordo. Encaminhe-se ao Sr. Sec

I1AF EL DS*JZA PENA
1
C&nk4aCOAFl

-Adjuiito da STN

iW)
'/1

C

DRO (IACOMIZZO
•.Gcral de Hav cs Financeiros

Encaminhe-se à COPEM.

EDUARDO
IIH(4 ERRA
SecretArioAdjunio do Tes(o Nacional
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n:' 22/2Ofl8/S1 N
BrasiIi.'JQ dc Abril de 200.

unidades COPJi\L
ASSUNTO Meti conjunta entre
COREM. COÁfl. (:OREF, CODJP e COGE1'! o1 ;i
coord&naçio da primeira, rieiivo1ver e encuiiinti w
Secie(rio do Jcohiro Nacâmal sugestão de u1etudoloiTi d
du
tni1isc dos pleilos de rerstruturação e
Irncipa1 de dMdas du

ns subit iinais, reIa1í'aIttr

quanto k aplicação da ccer,cionaUdade preita nu § 7` do oit
7" da Reúueão u 43/2001 do SCn2WI Federal.

- Prop.sti de fluxn de inferfunçõeq para in3Ikc dOS picitc)ç d'
reestruturação e ncomposiç5o do principa de diviôis d
ns suhncionais.
Premissas básicas para o enquadramento.
- Nota Conjunta CODW/COGFP n° fl/2008-SL\. k
29f04/2OO.
- Parecer PGFN/CAF/N° 1331t200.

.y R:yT3uiTijIACÃo DE DIVIDA

A

- seit

Nc, como

poduÉo 1f11a1 da meia eia cpíraí, ohjeth'a propor um fluxo de iiifbiniç'

a riiJk: do., pleitosde reestruriÀricão e rccornpoiçïo do piniipl de dívidas dos cnlc subuacioi
CI),1101111C diSPO.StO Tio alI.

7>. § 7 dii. Rcsohiç.ão do Senado Fcdeial n 4:3/2001, 1raiis;riÉo abaixo;
Art " ,45 Op&JÇÕÍ?S de crdiío Puerno cex! rno dos E1Iadt?.
I)iI?iLi iederc/, dos .11wiierinio. obseri7rí3o, ai»da. os
fim ifr:
(1

O dLpoô fl'S(c w.figo no se üpl/ca cs ajcrc2,x dr
1Sf 74rnrÇÕO a )C)fl2posIçÕO do p!ine1p471 de dívidas.

2.

Iii iCiaInEriie. c;ibe

C, altar

rp;p it:i.'iI rui sentido

-iar

que co-multamos a PGI--N sobre o eiuendmento acertLl desse dkp'iu,

de que a ruori de C\C)CQflaIiaÇiQ do art. 7, § 7 da RSF n

!0OJ dv

Iou do:Ii do pnh1cip0 da 1ntcc do endvidmento dos cilies Í.krdos, contido -11, ali. 1•.
u ?UFLCL !'GF.\/UAF!

1331/2007;

1Ja
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20, /ek, epoto. coíicluín.ros ojbu indo no ,viIo dc evir, a
(-?idtviduflUidft) J? VNUÁlo.s, lIii?l 1/JO),' C do Lt.jin
hInIWS
Federa!, cin1idu no ?co' r lr 7°da IPx')JtJçoo do if idc'
n' 43, de 2001, deve ser i/ii- jiítm'fc, eni CO,Lr000fl ia COOi
ohiiaiw-ie ade do /rmntjjQ_Lj»- gaao /IiLLIWQ_
e,ejederoidn', iOsCriio no
J' do mi I da LRT`. (í,? moio (
sOmeFUe permitir aperaço)es de cia'in ,a/i;adwi a u'ufo dc-'
do p iooc/pai dc dfrtda.v pivexisiem es
ommceio-o da nota api'açéJo I
cJ&sou'
quando a exptisão
tal que J)1'O21r)Ü (1 !oe1l102'a da posiçm'Jo do ?n(e Cm tC/'VZQS'
Cfli .Çi'J ti HTJhCO
JJ~LLiQLn 003
UÍJS

'

§

§

[

àqiierig,'nc
3.

oia'Jo

A patlir disso, e apos reuniões com a PGFN e enire di'i'sas a]eas da S1'N, ficoLi

iramos as seLtUiI1ts prern isas básica para n H 31 ,M150 de o penições de
principal,

strtituiaÇ

-

'/1 CO1 npuso ;io d'

de dívidas:

() itexistincia de novús rcur'sos: o ente deve utilizar todos os í

rece bidos c a

pala abatei- cíou quitar dívidas cx'islcniCs, ou seja, a proposul ;iJ.rL

Vld di trío

Iji/er

.:1a :'ai'.-

esse dispositivo

(ii) valor presente (VP) da díida reestruturacla rnciior ou ivaI ao valou 1';cintc da di'. id.
siziriur e níveis prudeittes 410 risco assumidos com a nova CperoÇO: esse
reestruturaço represente um

qlielt.) aSS°iL[ta

alivio fiscal rjii relação à situação atual. sendo objeto da Nota C. oro junto

CODIPI'COGEP ti' 21/2008-S1'N. de 291-'01/2008, elaborada pela Crooi'denaçao-Geral de Op.'iuyIe

da Divida Pública (COF)1P) e Corder ço-Gei'al de Plancamenro Estratégico da Dá ida ['úHic.,
COGEP)

A análi se Jnanc'iro da

opei'aça sená covil pl&irn ntada pelo esludo compai totio da ia>a

interna de retorno de cada dívida reestriituí-ada em relaç ão à da nova divida;
(iii) recs1r'uuiiraço de principal de dívida: a operaço de reestruturaç5n deve indicarque se

para a

Iaowii

destina ao pagamento de principal de divida, sendo vedada a. udflaço dareestrumração

de fluxo de divida; e

(iv) uusncii total i:le carência ott. em caráter ecepeiconaI. esquema de pagamento t'u C'u,io10
(sob nidida) com o propósilo de melhorar o perfil da dívid

i'o

tratar de

E'0,'elrricuraç;io

d

dívida e no objetivar o adiamento do esftrço fisc al ou finit aniento de cuiço o ganho cm
de fluxo financeiro deverá ser decoiTente somente da reduç ã o de cusi-os fi

IlCiOS OU

ampliação 0,10

prazo das dívidas. A ciistomizaço dos pagamentos é admitida estr i tamente para eourigir o pei ll JV
dividas com celucentraço de pagaÍncui1os injus(ificda ou que ar neto prejuíaos ria adiiimoi istrado
fiscal ou financeira
4.

O prinicito par-rnetro toua da iiicxitiicia rir iiovo recto sos cmii a iccrrutiirroço de d í vida, tntu

j'etamentr ao encooti'o do estipulade no Parecei POFN/CAF(N 1.5 3 1 /2O'- -que pJ'cconiza que a an:ili.e d

73408
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1,11; te Er tir.ç?u k di id

Pd.' ;11 ,111c íp i o da lii

dL\

e ser leita Sob a ótica dr) rS,O

çio do ClidivdirrH.uto dos entes
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O gundo parâmetro se rulere i picalissa oc que o alur presente da divida

cstruiurad dC\-L-

iieno ou i2ual ao valor pi-esene da divido atual, e que o Liado deve assumir-iiives prudcni

iisc

seja que 2 proibi1idade do ocnmncin de perdas em ceiirios dstaorveis se ja redizida de iorni
çonproIrIeLeu a capacidade de im,2aniciflo da dívida r

IL

ilidade fiscal disposa ia 1 IU-

tr'1.1i'd

ou

a i.

Este parihnei'o tanib'in cii

oin o pdiiepio da [í rnitação do eiidividurnCfflu e da responsabilidade flsca LH tcr::

oiniiuo- fiuianceiros. a reeirutL1I-aço da dividi deve ter vaiitagoiis Claras ao ente fcderJo, pois
enrãrao não teria sentido /i luz da LRJ, e, logo, passaria a ser

trUada

corno urna operação de credt

Ct'lFLl li SiiTL1a aos Jimireç do ao 7 da RS! ii 43/200 A análise fluanoeira dos fluxos de paga lCiOv di

dvjdas Çerá efe im-ida pela COD(P e pela COGEP. Adiciooalnienie a análise será complementada pr
Ja Limi ulterna de retruo (1R ) ielativaiiient a cílda dívida i sruluiad_ o que periiiitiia urna

aiiaç.iO co u'n:irati a de eusto i ndi riduai izda_
ti.

3;,~ic a -mente. a analise do \I
itwnlos ieativos à nova divida

en empfegada coor a fiiatlidude especifica de verificar se o fluxo :le
iiferioj ou igual ao da divida an(eior, em linha com o requendu no

1:trceer 1F\iCÁFIT( 133112007, § 20, suprucilado. Poranto o VP no constituirá avaliação do valor
pote qual se dará a flquidaço dessas dividas, pois este depende das condições contratuais. RessaIre-e ainda
que, por se rostiiiieir a Lima eoniparaço de fluxos. essa aiiáiise no provê parecer COJ)CFllSivO quallit ,

1

vu!huiidade coontimica ou c.antrattial de que o esiado efetue o pré -pagarneno da divida vieiite. o que viria d.
cotis dcraçiies pos!ciiercs. ciii pari:cular quanto à análise Financeira para recebimento dos rceirrs

jto; p

do Tesouro Nacicilal.
7.

O tercci ru

tranlOtrO estabelece tue a reeS uuiraç.áo proposta deverá ser totaliiieiito destinada tia

pazaiuenLo de principal de dívida, conforme preconizado no ari. 7. § 7 Esse é um dos poitios a ereni
'eriflcadn para o atendimento dos requisitas mínimos. corifoni consta no fluxograma sLrgcrido, cri] milexo,
liii nutres termos. criospondo ao valor integal eu parcial do saldo devedor de principal. No casa de vair'
;uçl cio saldo dcvcd,i, no pode ser financiado fluxo de pagamento

iii rjiiarto e (iltiiuo P ará p7efro foi esrabeleoidú de tbrtna a evitar que urna estrutura de pían1.-

rL dP irt:t mediantc a concessto de carência. Signifique, mdireraniente, a liberação de recursos de furi'aa
IIucuIÍsL'.rz'rIl

com o propósito da Resolução do Senado Federal, postergando injustificadainenie o esfiito

sI dc eik' e piopiciaado d:seqiiilíhc-io econõinico e financeiro. Assim, nilo seria adi nh_da a crircrneia

ipiea dos Coiliratos de financiamento, admitindo-se tio-sotnenIe, em caráter cxIraordát1r, a
dufiui içiu de, esquema de pagamento custoarizado (sob medida) na condiçã o de que teuha como 1 o

efetivo a adeqiuiço do

d2 divida.
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H FLUXOG1AÁ DE !NFORMAÇÕES E ANALISE DO PLEITO

Coníbrrne COTISta flO FIuxorcirna ciii anexo, a COPEM toco a iiimiinhneia de re:cbe;

9.

docunicntaçS.c dos pleitos de recsiruturaçco dc principal dc dida que derem entrada na ST\ A r1:

t

a

doeumei1açao recebida, a COPEM verificará prclini iriarinenle Se CeiIS1TíIi tia clóviiniciliaçao as icIi ra
nccesiia à análise, bem corno o atendirncato ri) ínino da L;RV e da RS n°1312001.
ID.

Cabe observai- que a STN tehi os scuinIcs prai.os ImT1 nitálise da doewncnlaçfia reIaia a

pleito.

dc operação de crédiro, conforme disposto ria Resolução do Senado Federal ii 13/2001: a) para operç'
eternas: 30 (trinta) dias ÚteiR para o eneumnoiiiiin10 ao Senado Eedciai, contactos do rccebimento tu
documeutaça completa (se solicitada doetirtic ação cornplciiiciitar, flui igtinl pazo a pari ir do eu riiprii mui
das exiencias). confcrme art. 25 da referida Resolução; b) para operações iniemas L)5 pleitos que atendeu ei
aos reqLtTsitos TT1 ÍIlimos da R.SF n 4",/2001 devcro sei autorizados no prazo niximo de 10 dias /iiek.
nfonire disposto no ali. 31. II da citada Resclução, Quanto às operações externas, esclareça-se que a
cuacessão da garantia da Unio --riecessdria as coirçôc - rege-se por prn7os e rcgu1amentopr(p1ios.

II

A partir da documentação cncaniiiihaçla pelo Ente, a COPEM, no prazo rnirno de 7 (se:e) dias

úteis, eci ifkaiá se o pleito tem condições mínimas de conticiiiddc dc análise, cio íurrihilo da l.R17 e Já RSI,f 43/2001. Nesse sentido, será verificado o atendimento ao itetn 5.4 do Manual de Instrução dc l'leiIo(M IP). elaberado pela COPEM e disponível no sítio da STN, focando a catalise, risa Ihse piÍiiiciinir iisi
e!uinIes documentos:
-

Cnrr-consulto do Ente. Com

es condições Pnanceíras da opciiço mIe rcestniftraço (ite!Tt 5.4 -- a

MI?);
Cronogiama de liberação e reembolso da opui-ação de estrututaçiio (item 54 - -•

Autorização específica do órgão Leis1ativo (iemn 5.4 - c Lei orçamentária do exercício cai curso e Anexo 1 da Lei jf 4.30'61 (i10n 5,4 -

•

\111%

Certidão expedida pelo Tribunal de Contas competente, conforme estipulado no art. 21, IV, 'a
cia RSF iV 43/2001 (item 5.4 - h - Mli');
Anexo V - declaração protocolada iio 1rbunal de Contas competente (ilCiri 5.1 - i - M [P).

•

Adimplência do Evite reatiaiiieiite à Receita Fedeia!/FGFN. INSS, FGTS. CRP (n iaso dc
opelaçbes com histittiições financeiras ièdcri) eun10 ao Sistema Fiiianceiro aciona[, coiiloiiii::
item 5.4 -j
A neso 111 - crmiiiograina,d liberação das operações de dívida íundada iil(erUa e extenia (n.íu m -1
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araIelaiiicnt a tirialisc pIiinirizii efetuada pcln CQí'EiM, haverá consuPLis solvi-u o pleito 1.'

12.

fliCC.

(1)

abaixo-

QEkrt

JU) p aO

Ji1Lratc- de i t ii
ciulividanieniu

do a té 1 (LILaJ 'o) dias útk, i:ai se o pleito coiisttui infração ao

'arI1ea(o coni i 1Jni. iL1c1usio sua compatibilidade com as trajetória

oriids e sc os -,lidos e as coiidiçes das dfrids extra-lirnifes inforniads nlo

so compal veis corp os dados disponiveis rio ,nihitçi dos centratos; no caso deoperneN:sola
:ei:haiii esquema de iinanieilto cut niid (vide pararafo 7), análise do perfil da divída aore.ia.
depois

6 recstrinuraçlo de nnmcira a verificar se r.s p-ganients rcposios IeprCSfiI1aIn um reri 1

:lias adeivad
(11) CCPAFI. sio prazo de aé 2 (dois) dias úteis informará se. os saldos e as condições da' dN ida.
com a União informados. pelo Ente são compatíveis com Os controles daquela cúnrd miçiio e cai a
OpciaCio envolva pré-pagamento de d[vidas June ? União. se as condições de

len

respaldo contratual.

3.

Fui relaço à anáilse pr&iminar, caso esteja faltando docu:nentaço ou haja pendência eu: algum

eiiaminhada. a COPEM 01nunicil(á ao Elite por meio de of'ício, solicitando aco:iipieuintaio du:
Oel1l)1eO:

i:cceios à coninudatJe da análise do pleito. Caso haia pendneias cm relação i

i)',;lentaeu1 pr&iiriliJlur con.tanja do parágrafo 9. a COPEM comunicará ao Ente que sunCule a,-n5s O
ciidimento do oficio t' quc será dada continuidade à- análise do enqusdiarncMo do pleito ri,) eri. 71. § 7' do
RSI- : 43!2R11 Casa as p:id 'ciuu Jevaifladas se refedieni a MItR35 docunientos do item 5.4 do MII' iin
iFlOit)JailO5

nu pargrio Ç), a COPLM inJbrniar

s outra- áreas envolvidas que no há pendências euui

ie (aa : a análise puliiniiai. passando-se i etapa segui ole de piepaiaço da reunião de nivclaijierito.
14.

\, o moniLrilo euri que a dooiuiiieniaco preliminar esliver eoiupleta a COPEM inforuiarã à CODIP

COCIF:í' c COREF que a iinálise preliminar foi ccncluí'Ja. rgeridaiido Jogo em seguida a reunião dc'

15.

Nesta etapa da análise., as seguintes coordenações poderão eu instadas a se manifestar:
(1) CODIJ': se os insuii:os presenles na processo ac aquela data são suficientes pna sua
financeira específica. SJo into-unaçtes necesszrias à anal 'se íinircdra
•

Quanto à díi da atual: saldos devedores Com a posição mais aivali-,.ada poí'ei
prioridade de pagamentos das dívidas ati.iai com os nOVOS

-ecursr rapiado',

especial liente quando realizados ciii àrias irauches eventuais encargos de quitc0
iuiilecipada e as earaemerfsticcis dos fluxos, quais sejam: vencimento, sismeina de
anmnIiiaçio. par iodicidide o datas da rstaçcs. taxa de juros e índicc da a1'1Iei
r. oirirCs c'piide
•

')iuuiiiim' à
it.pt:i

tias

trl.is

necessárias

a du. ida: abr do emp: c,,inio. sistema da i1iortizaçr. L'Jicduididc e
piesc-. iaa cia jurc's c

1riIJaL-

de aíuaiizaçà -

dama de ilcu :çi'o d-
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tidO deve&r

C (.LtP3 111

cuiidradis nera à .inalisc.
(I]CoREr: se o pleito está adequado à cara-conuIin aprovada pela Goflex., no casi de
externas, e às co dics praticadas pela inslitui9àÜ flruinciadora. Cabe salieiilai que a aoaFe de
garantia efetuada pela COREF será feita iaraelannte à ai.Iie da COPEM.

16.

Para a reunião de nivc1auenio a COPEM preparará um csu.'nti cIe.scrtho ()

ireas interessadas do Tesouro, junta 'jjttC

0001

pleiti.) e tfleter

S

a docuinerttaço de intcrcse de cada irea

COREM, COAFI, (-OREF, CODIP e COGEP). Caso ' a doeu uTlmilaçiio encaminhada mão iorUcu[ia as
requisitos minimos necessários á elaberao do reswno
(]141111efltO 10 CIie.

'iiío a COPE\Í solicitará compIcrndntaçrcr de

Impo!lante esmItsr que a verLfieaço do a1cndurciito das deniais uorrdiçrs e limites da

LRF permanecer) serido realizada em paralelo pela COPEM.
17.

A partir da entrega do r.swno descritivo, as áleas eventualmente interessadas em informiçie

coinplemeutaies deverão contatar diretamente e Ente de modo a obt-Ias, devendo. adicieiialrcenc,
encaíniriliar cópia da demanda á COPEM para thrmalizaço. O reswnu *'ncrifivo deera reliai todíi
possícis óbices jurídicos vislumbrados pela COPEM para a eonlmtaçáo, pala cordicimente d& dcrrinis
áreas.
18.

A COPEM convocará reunião de nivelamento. da qual participarâo Lodos as áreas ei1.adai

no

parágrafo 16. A pauta da reão constará de:
•

Apresentaça do rcsui,ui dçdririw) daC(WEM:

•

ApresentaçÉio do relatório preliminar da C0AF1: veiflcaço preliiiiinar da coinpatibilirluda
eiitre (1) saldos e demais informações apresentados pela Ente de dividas com a Unin e (2)
dados disponíveis naqiiea Cocrdenaç.e; possibilidade e formas de quiiaço amecipada Cabe
ressaltar que, após essa reunião, cabe à COAFI fornecer á álea da divida, 110 prezo de
dias

ÚICIs,

1
,1

1
çqinjlrt))

todos os inswncs adicionais necessários á amlise uinancira itlativarnerite à dividas

cujo controle e ac.onipanhamciio sejam de sua
Apresentação de relatório preliminar da COEM verificação da ccnpaliihitidade entre
saldos e demais informações de dividas etr3-11mite apresentados pelo Ente e (2) dados
fornecidos à STN no âmbito dos contratos de renaiicianiento e, ainda. quanto á (3) adequação
do pleito a esses contratos. Após essa reunião, cabe á COREM fornecer à área da divida. "o
prazo de .1 (quatro) dias úteis, todos os instirnos adicionais necessários á anthse tinaii.eira
19.

Apás a ieunio de nivIaniento, as úica poderão diponihilizar telefone e endereço eletrônico ii s

rej;ieis pela análise i,aquclas eei.ii'denaçõcs para
áleas que

incorporada ae kaito do oficio da (O1'lL\

deseai-em ia Formaçies adicionais do Ente ae\'ero eacanittliar á COPEM a lista de dados de chie

iinda Ilecess111-1111

P°

511a5 Lll.liiSeS

específicas. pan ser lacei )orada aoocio - para fia' de

eofltgCiii (Ir

73412 Quarta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ramos

A

ret J)Lll j 0

esada, cn conWto,i di;en cxijii

ao.

A COPJv1

iiiidad dt uIienCi devas

iL- iniinharí

]T1

Dezembro de 2012

[orniac-es epccífiea, enlreianlu, prrri1LLc coili

lrne

ofici ao Eule soJicitiiido nipIenea1aça da documentação rer-i

ririeaçao do ari L2 da !.RF e note incorxinrã as demaidas das delai ireas interessadas. A COt)T
pcld3rl nianer conto dircíamente com 1 Enfr, de modo a diriniji suas dúvidas quanto às coidiçÕopraçi. A meimagejim devcrio

SLÍ

copiadas ã COPEM, que pr!'idenciará sua onna1izaçri, para flri da

ieni de ]riizts Iegai.
2.

Após receber das cordetiações da SE-CM) JV e do Ente iodos os insurnos nec srios à sar,aJiS.

a COi)IP Comurlical á as aFexíS ijacressMw, o iicio dos cátcukis. Segue abaixo a descrição sucinta da anaJLse
da (XYi)IP lioni como da GOGEP, com seus respectivos pratos. Cabe Tessaltar que, a miálise da COCEI
uruili• eri i rilejada ANis cone ida a análise. da COt)IP, corisidrarido que esta ser.'e de Iase para a ai!âl ae

dt riscos
a)

de CQLj (prazo: 5 dias ures): Uft1inndo-se projeções e cenários de

iTIeJCa(Ici !OU

foriiecidt pela GEPECCOGEP. a CODIP vriflca os montantes das dívidas rifl!ais que poderão

ser papos. na(s) data(s) de iiheracie dos reeLIrs(Is, cern os i101-es. tinanciados hiIorinadoa Coo
I»isc nas iiFrjnaçcs necessárias para o- uMruçto dos iluxus financeiros das dividas que s
ireteide pagar e da que será em colltrdparlida coiitraída, a COD1I' utiliza taxas de doSCciílU
observadas

110

mercado fiiianceiro pala calculai

O

va'o; prcca1e das dívidas paia a dara da

pracificnçiw O somatório dos valores presriuts das dividas a serem pré-pagas á
Li

padir

COTfl

valos presente da divida que se almLja conirafr. Concluii-5e4 que, cx ante, a nova divido

apresenta fluxo de paaierites 1:utur

inlciicr ao da divida vi.en1e quando o VP desta úi:ior.

ror maior que o VP do níwü finariciamcnrn (VP dívidas antigas > VP nova rJejia.
Cornplernenlorrnente, iio calculadas as Lasas internas de rcorrio (TIR) das ffivídas a seicui
pagas. e essas sim couiiparadas iiidivi ti mente com a TIR da nova divida É recomendado, dn
p'iio da vista cfo Ente, o pagamento das dívidas que apresentarem TIR superiores ii taxa da
'V-vicia a ser contraída.
Áriiisda('ÜGEP (pra?.ri: 1 dias lilcis); A metodologia elaborada pela GOGEP quantifica
.

assneiidc

variação dos indextidores envolvidos na operação de reestruturação e que

j)05S2iU

tornar o vaoi presente cia dívida nova superior ao da dívida antiga. Paqtiailo a CODIF prcci(iea corn hase
neur Único canino rutim-o para os diverso iadexdorcs n]vids na opataão, ecuário este der ivada t15
ctrrv;is de mercado do dia da prec:ilicaçiu, a mccodokra de análise na nacos emprega uni jande niirnercu cia
acriir ins ubtinjos a partir de simulações e octsícas. A Áiriálise. busca determinar a probabilidade da divida
nova se

Irojiar

tiiais eira do que a divida aluríga, aIni da ideaii(icar e capacidade de pagairicitui iii estado ao

conprnamos estimaitaa.s de vanitiçóe.s adversas no. í1uos de pagarncnios cem sua Rc.c-ita A parlir dos
rcirIladcis e' nco 0 operação é dassiicado deri1ro de oo coirjwlLo de tcis -a'1egúris: bai>o, inodrradti e
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Aps anã 1e da área da dfvida. a CO DP e a COUEP produzir ã o Memorafldo Coriuiuu cum

gIoa[ da proposla de
r\oa Conjunta

n°

t!ULUTaÇO sob

:nI i

os apcctos íivanceiru e de risco, onforrne iictodoI'g'i dccril:i na

COOI1/COGL n 2 LÍ2OO-STN, (te 29/04t20(). e taui

cnonW5 que fizeram parte da aná lise e com

constai

dr

eIo

ií)dos n

lrs losvei c&iadiies r onwndado: CCort fld;it1 COO]

rlva ou no recornerldddo Isso Mernonmdo será

eI]caiiinhado à

COPEM em resposta a c Wici! a~:ão Uc

a nál i se do plei t o recebido pela CODIP e pela COGEP daquela C oorden a çã o.

23.

Com base no referido ReEtórn do u-ea da divc1i. a COPE -1 verificará se

i o iao :Iii

cto'art. 71 da RSF n' 43(201. do s e piinte modo:
•

Caso haja

tiiicjjçr

pela

area

da dívida, z COPEM pricciie a vciifkiii, do ftndii]1»a.

do art. 32 da LRF.
•

("a.n o

Meirrm ando

covi•t, per meio de

Co i i junto da rrea da dÍR IJa coiicluri que o

ofício. win unirará ao

peíLu1 1 ri]_C iLlr1Ll,

Ente a uTipoSsibjhldade de ciituadracnnro do r'lciw

ria

excapciona1idad do art 7°, 4 7» da RSI n° 43.?O(.) 1.
•

a COPEM

Caso a área ila divida conclua que a pfeiio (

ctrIi\iit::l1 á

reuncão das áreas CrivõIvid ã s, parri d&iheraço ",(IbrL e caso do Ente eia paitieular. Caso scía Con S KI C V.,Â0
o p1eto no atende,

a

LJ

CUfl1. por meio (te oficí, coriunicará ao inte a mposhddride de ciiodr'ancfl:o

do. pkrito na axccp naIidad do irL 7, § 7e da RSF n 420O1. Caso seja iiaiderndo que o peiw a ie nâL,

COPEM prossegue

atendi1UeT1IL

ao ali.

32 da LRF.

Caso o pleilo Suja rComcrIttado ou recomendado com ressalva (com dcibeaçu posleTior do tiipu

2.4.
de

a ç eIibcLçáO 10

qu:

o piche atei-ide ans

43/2LI01,

a

reqiiisitus para

eriquadrii-nenLo

COPEM prosseue a verificação

da

na

excepcionalidade do ai 7°. § 7»

Já

atendimento do an. 32 da LRF {loaao: 10 dias

K.S1

íitk)

dii

giinLe (urina:
Caso

a

operac

a COI?EM, por meio de ofíd1l, í-nJori1131à

çu_ij

(h)CL1OtCC]tOS O iriforínacries que LS1ejltm 1 .111ando

eu

ainda com pcndricias. nece5-iin a

uu Fi-T

riliru

zn á lise, do pteiw

após a ciiga ria docurieuoçio eomploia pdo
COPPM elaborará parecer com Indicativo de deferimento, e.nd'i eucamiihado à COREF-

Uiit. a

piTa à ; uJise

da

garantia da Undio, e poeriorneilc à P(FN e ao Senado Federal (Tios casos de õpeiao CixLCru:i nu
cora garantia da Unio). Caso seja operaço interna seiii garantiu da lJiiiu a CC)PE1 cfabnr' i•rcvr

-L

deferimento, expdindi ofcioi. ao Enle e à iisUtuJço financeira.
2.

POr cultirriii, cabe ressaltar que cor.sideranios de furtdorneaial 1 i:ipornCia a otisOrVaÇo du ri

in ICITI1 0 propoto, tendo em visto qii a aolise das áreas fora do flir

rarnu, aldni de iniiio por n ã o aT:tuI

e 11t1-ClIdálICI1L0 de iodos os reqtisilos (com posihi1idade de Iioocar ie-trabaflio), poria a S IN C 111 sTlu:Lei
Jilicada pcanIe o Ente. pois icnderia a suuiliai qae 0 pleito estai ia

t: nqL:odrado
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1 ) ia ri e duso. crio flol 1nJ de c111pmi1 o cunipi ij',cnto da JM cia, suCFI1O

1

de

fl

'

LTI\

di ç( IJPtIiOi

/

flOIAínO (2AMFLL

MARIA DASnETE iM, '1OREIR4.

da COPEM

Co'diadora-Geral da CORE 1

14AN.1)R0
(.Õ*Í 71(
Ç'ordenadcn -Geral d COA F

n\

ft

[NA MARIA Ai.CELt
Coordtnadora O era 1 da CORE

/
2e
11 i r B1(TO''I LLELÁ
(U11H9
d
Coirdendor-6aI d (:ODIP

k.ac

ido

1

\

oâ~

x~ 1,.A
~ 1)

1) 1

ME1)E1ROS
Coordenado -Geral da 0ci .P

eonsideroiJ Sr, Seeretrjo do 1'esoui, Nackrnai.

~r--

.11

I1,j)) COUTE tio

GUERRA
el.iio •Adun i' do '1e.úu'
N'jjd !SIXAD IV

PAULO ONTOURt VALJJE
Secreiiú-Adjuiio do Tesouú

Niaciciiai / SECAD ii!

De acordo.

ARNO FJUGOUCUT1N FURO

Secretário do

fecuro NaionaJ

k

jW'~!

MAf1s IERERA

A1CÍL.(O
SecIrio-.AIjun ta do fcsouio
Naco111 / STCM) f
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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
COMISSÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS - C O F 1 E X

W REUNIÃO
RECOMENDAÇÃO N0 L3.j,, de 5 de outubro dc 2012.

A Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), no uso das atribuições 4UC lhe são conferidas pelo
inciso Ido art. 2.0 do Decreto n.° 3.502, de 12 de junho de 2000,

RECOMENDA
À Senhora Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão autorizar, com a(s) ressalva(s)
eLipuIada(s), a preparação do Programa/Projeto, aos seguintes lermos-.

1. Nome:

Refinanciamento do Resíduo da Divida com a União - Lei 9496197
Estado de Santa Catarina
República Federativa do Brasil

2. Mutuário:
3. Garantidor:
4. Entidade Financiadora: l3ankofAmeric.a Mcrrill Lynch Banco MúlcipinS.A
pelo equivalente a aIeJS 726 441 565,95
S. Valor do Empréstimo
Ressalva(s):

a) O Mutuário, previamente à negociação da operação de crédito externo, deverá demonstrar dispor de
capacidade de pagamento, em consonância com os critérios estabelecidos pelo Ministério da Fazenda, bem
como apresentar as conti-aga rantias aceitveis ao Tesouro Nacional.

Carlos Augusto VidoUo
Secretáriu-ELeeutivo
De acordo. Em )

Ministra de Estiado doJanej$mento,Orçamenro eCestão

Dezembro de 2012
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'Estado de Santa Caarinj
gabinete do Çcweiuzdr
Oficio GABGOV 0 208/2012

Florianópolis, 12 de dezembro de 2012

Senhor Ministro,
Com os cordiais cumprimentos, considerando o enquadramento em relação a
capacidade de pagamento do Estado de Santa Catarina na categoria "C", atestado pela
COREM/STN, em atenção ao disposto no arts. 10 e 11 da Portaria do Ministério da
Fazenda n. 306, de 10 de setembro de 2012, e considerando ainda o interesse do Estado
de Santa Catarina na contratação de operação de crédito externa com o BANK OF
AMERICA, N.A. ("BofAML"), até o montante de US$ 726.441.565,95 (setecentos e vinte e
seis milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco dólares
americanos e noventa e cinco centavos), equivalente em Reais a até R$
1.471.407.391,83 (um bilhão, quatrocentos e setenta e um milhões, quatrocentos e sete
mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos), correspondente ao resíduo
da Lei Federal n° 9.496, de 11 de setembro de 1997, com data-base de 01 de setembro
de 2012.
A presente operação de crédito externa atende aos interesses maiores do Estado
de Santa Catarina e do Governo Federal. No que diz respeito-aos interesses de Santa
Catarina, a operação permite a melhoria da qualidade do gasto público em prol das
prioridades da população. Ademais, é importante destacar que os recursos resultantes
desta operação permitirão que o Governo de Santa Catarina some forças e realize
investimentos em concordância com os programas do Governo Federal, principalmente
no que diz respeito ao PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC). Mas,
além disto, permitirão reforçar programas sociais anunciados pela Excelentíssima
Senhora Presidentas Dilma Roussef. Portanto, fica evidenciado que há urna convergência
entre os interesses de Santa Catarina e do Governo Federal.
A operação está autorizada pela Lei Estadual n. 15.881, de 10 de agosto de 2012,
e os recursos resultantes do empréstimo serão aplicados obrigatoriamente na liquidação
integral do resíduo da divida do Estado com a União contraídas em razão da Lei Federal
n°9.498, de 11 de setembro de 1997.

Excelentíssimo Senhor,
GIJIDO MANTEGA
Ministro de Estado da Fazenda
Brasília/DF
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No que se refere às garantias a serem prestadas pelo Estado para a realização da
operação de crédito, o art. 30 da referida Lei autoriza o Poder Executivo a oferecer, como
contragarantia à garantia da União, as cotas de repartição constitucional, previstas nos
arts. 157 e 159, e das receitas tributárias estabelecidas no art. 155, nos termos do § 40 do
art. 167 da Constituição Federal, bem como outras garantias em direito admitidas.
Ademais, o ali. 20 da Lei n. 15.881/2012 dispõe que o Orçamento do Estado
consignará, anualmente, os recursos necessários ao atendimento da parte não financiada
do Programa e das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais
encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta Lei.
Diante do Exposto, sem prejuízo da tramitação dos processos nesse Ministério e
considerando o disposto no art. 11 da Portaria 306 do Ministério da Fazenda, de 10 de
setembro de 2012, venho solicitar a V. Exa. a fineza de manifestar-se quanto à
possibilidade de considerar a cilada operação em caráter excepcional, elegível para a
concessão de garantia da União.

Respeitosamente,

30Ã0 RÁIM13NÕOLOM8O!
Governdor doEstado de Santa !Catarina
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Pedido de Verificação de Limites e Condições
Operação de Crédito Externo

Ao Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional,
Trata o presente do Pedido de Verificação de Limites e
Condições, nos termos do Art. 32 da Lei Complementar no ioi, de
2000, para a realização da operação de crédito Externo entre o
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA e o BANK OF AMERICA,
N.A. ("BofAML").
Declaro que foram realizadas consultas técnicas com o agente
financiador e a operação será negociada tendo por base as seguintes
condições:
Valor do Crédito: US$ 726.441.565,95 [setecentos e vinte e seis
milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e
cinco dólares americanos e noventa e cinco centavos] - (equivalente ao
resíduo da Lei Federal no 9.496, de 11 de setembro de 1997, com database de 01 de setembro de 2012).
Taxa de Câmbio: R$ 2,0255 [dois reais, duzentos e cinquenta e cinco
milésimos de reais].
Valor Equivalente em Reais: R$ 1.471.407.391,83 [um bilhão,
quatrocentos e setenta e um milhões, quatrocentos e sete mil,
trezentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos].
Finalidade 1 destinação: os recursos resultantes do empréstimo
serão aplicados obrigatoriamente na liquidação do resíduo da dívida do
Estado com a União contraídas em razão da Lei Federal n° 9.496, de 11
de setembro de 1997.
Encargos de inadimplência: 1% ao ano sobre a parcela em atraso
além dos juros contratados;
Fonte/Origem dos Recursos: Bank of América N.A.;
Atualização Monetária: Não há atualização monetária;
Custo do Seguro de Crédito: não há seguro;
Taxa de Juros Efetiva: 4,011/6 (quatro pontos percentuais) ao ano;
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Prazo Total: 120 (cento e vinte) meses que corresponde a 20 (vinte)
semestres;
Carência do Principal: Customizada
No primeiro ano (do mês 1 ao mês 12) haverá carência de 100% da
amortização do principal. A partir do 20 ano (do mês 13) haverá
crescimento da amortização do principal.
Prazo de Amortização: 108 (cento e oito) meses que corresponde a
18 (dezoito) semestres;
Sistema de Amortização: Customízada
No primeiro ano (do mês 1 ao mês 12) haverá carência de 100% da
amortização cio principal. A partir do 20 ano (do mês 13) haverá
crescimento da amortização do principal. A partir do terceiro ano (do
mês 25), os pagamentos (amortização do principal e pagamento de
juros) crescerão a uma taxa de 4% a.a.;
Forma de Pagamento: Semestral;
Carência do Juros: não há;
Critério de contagem de dias: 30/360 (pagamento semestral);
Moeda do empréstimo: (JS$ (dolres americanos);
Comissões (Fees): 1,5% B0ÍAML (estruturação e comissão a vista);
Forma de Pagamento das Comissões (Fees): à vista e livre de
quaisquer impostos ou taxas incidentes sobre a mesma;
Garantias: da União / aval do Tesouro Nacional, com contra-garantia
de receitas próprias do Estado e transferências constitucionais;
Recomendação da Comissão de Financiamentos Externos
(COFIEX): Enviada a Carta Consulta de Refinanciamento e
recomposição do principal de dívida do Estado de Santa Catarina a
COFIEX por meio do ofício GABGOV n° 143, de 10 de setembro de
2012;
Nome do projeto / programa: Refinanciamento do resíduo da dívida
do Estado de Santa Catarina com a União;
Informo que acompanha este pedido o Cronograma Financeiro em
US$ (dólares americanos) e R$ (reais), em base semestral. Declaro
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que o mesmo espelha todas as condições financeiras apresentadas
neste documento.
Encontram-se indicados abaixo os nomes dos representantes
formais para fins de contato institucional:
a) Representante do Estado
Wanderlei Pereira das Neves
Diretor de Captação de Recursos e da Divida Pública
RG: 1.560.754-2 SSP/SC
Fone: (48) 3665.2794
Email: wneves@sefaz.sc.gov.br

Finalmente, solicito a completa instrução do processo para fins de envio
ao Senado Federar, tendo em vista sua competência privativa para
autorizar operações de crédito externo.

Florianópolis, 19 de setembro de 2012.

João
1niür*tocoJ.i
Go ernad&r do Estado 1

Governo do Estado de Santa Catarina
CNPJ: 82.951.229/0001-76
Rodovia SC 401, km 5, no 4.600 - Saco Grande II

CEP: 88032-900
Florianópolis 1Santa Catarina
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Florianópolis, 20 de setembro de 2012.

Senhor Secretário,

Dirijo-me a Vossa Excelência solicitar a concessão de garantia da União para a
operação de refinanciamento do resídü adíidadõEstdb7 relacionada à Lei Federal n.
9.496197, entre o Estado de Santa Catarina e o Bank of America Merrill Lyrich, com
intermediação do Banco do Brasil SIA, no valor total de até R$ 1.471.407.391,83 (um
bilhão, quatrocentos e setenta e um milhões, quatrocentos e sete mil, trezentos e noventa
e um reais e oitenta e três centavos). Abaixo as condições financeiras da referida
reestruturação.
Quadro Financeiro da Reestruturação
Valor

s 1.471.407.391,83

Atualização Monetária

Variação cambial

Juros

4,0% a.a

Prazo

10 anos, carência de 12 meses

Atnínmpnti

Excelentíssimo Senhor
ARNO HUGO AUG(JSTIN FILHO
Secretário do Tesouro Nacional
Esplanada dos Ministérios - Bloco P - Anexo do Ministério da Fazen'
Ala B - Térreo - Sala 22
CEP 70048-900 - Brasília - DE
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Resultado Fiscal do
Governo Central
Lm selembro dF 2012, o resultado prir1urIt) do Governo Central foi
superivítirio em liS 1,3 bilhão, contra Ii 1,6 bilhão em agosto de 2012. O tesouro
Nacional contribuiu para o desempenho do mês com superávit de R$ 12,5 bilhões,
enquanto que a Previdenna Social (RUIS) e o Hano Central alJresentaram deficits
de R$ 11.1 bilhões e HS 141,7 milhões, respeclivanieuite.
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As receitas do Governo Central apresentaram decréscimo de RS 399,1
milhões (0,5%), passando de R$ 81,8 bilhões em agosto de 2012, para R$ 81,4
hulhoes em setembro de 2012. Esse comp rtrnento decorreu. principalmente,
dos aumentos de AS 1,3 bilhão (4,9b) na arrecadação de impostos, e de R$ 712,8
milhões(2,9%) nas receitas de contribuições; ediminuições de RS 1,7 bilhão
cm demais receitas e de R$ 973,9 milhões (4,1%) nas receitas da Prvidncia Social.
Em relação is despesas, verificou se aumento de RS 3,2 bilhões (4.0%) cm

relação a agosto, sobretudo cm virtude do acrescimo de R$ 5,3 bilhões (19,2%) nas
despesas da Previdt)ricia Social e decrdscirno de R$ 1.9 bilhão (8,0%) ,ias despesas

de Custeio e Capital.

2012.
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Comparativammue ao aumulado ate setembro de 2011, houve reduçan de
AS 20,5 bilhões no superávit apurado. Esse cem por tamento reflete o decréscimo de
P5 16,2 bilhões no superavit do Tesouro Nacional, o aumento de R$ 4,3 bilhões no
J4 (WUtfljJ/Otftj

r/r, CiflIJ,

o supewt')tpriindno

déficit da Previdência Social e a redução de R$ 13,0 rniIhes no déficit do Barcs
Central.

do Governo Cenfrat
foi de R5 54,Õ bilhões,

hilhoes (690') relativamente ao acumulado ate setembro de 201 1 Fsc aumento

coo trc I?$ 75,3 bilhoes

e explicado, prinipalmente, pelo incremento rias receitas da Previdencia Social

ap urado no

(7ÇrflO

período de 2011.

As receitas do Governo Central apresentaram crescimento de AS 49,õ

(R$ 22,2 bilhões), pelo crescimento na arrecadação de irripostos (sobrenido em
funçao do crescimento de AS 6.7 bilhoes em IRRI e de P5 3,9 bilhoes em IRPJ), de
contribuiçoes (acrrscimo de P5 10,4 bilhoes na Ccsns e de P5 3.0 bhoes no P15/
Pasep), das receitas diretamente arrecadas (crescimento de AS 5,2 bilhões e da
cota parte de compensações financeiras (crescimento de RS 4,2 bilhões). Por outro
lado, houve reduçao de AS 4,3 bilhoes ria arrecadaçau da (IDE e de 115 18 bilbao
ria CSLL.
As transferências a Estados e Muniopios apresentaram aumento de AS
biIIioes(6,61 ) no período de janeiro a setembro de 2012cm virtude, principalmente,
do duinerito observado

-is tiaiisíeuéric..ias cuuistitutioriai (AS 3,9 bilhões)

ilc

e

nu

repasse de royalries de exploraçao de petrolco e gás natural (35 3,4 bilhões).
Relativamente ao mesmo poriorJo do ano anterior, as despesas do Governo
Central cresceram AS 67,1 bilhoes (11,H%) destacando-se os incrementos de
05 31,2 bilhões (168%) nas despesas de Custeio e Capital e de 05 26,5 Dilhoes
(12,9%) rias despesas da Previdència Social.
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Receitas do Tesouro Nacional
ResLjftadl:I Mensal em Relação arl Mes Anterior
A receita bruna do Tesouro Nacional apresentou crescimento de R$ 233,';
milhões (0.4t), passando de 8$ 61.7 bilhões, em agosto. para R$ 62,0 bilhões,
em se'tembro de 2012. Este comportamento ô explicada, principalmente, pelos
ai.inlenros de 11$ 1,3 hilho (4,%) em impostos e de 115 717,8 milhões (),°) em
corihiiiçõos, bem como pela reduCo de 851,7 hilho1'l,R4) em demais receitas.
Fm setembro, as receitas de
impostos tederais totaliiaram 8$ 26,9
hilhoes e as de conribuiçoes 115 25,1
biihs, apresentando em seu conjunto
um crescimento de R$ 2,0 bilhões l3,9%
em relaçâe aos valores apurados em
)4.É

agosto. 1 ssa evoluçan reflete, sobretudo:

nL111on

AFIA

aumento do 85 1,2 bilhão
71

e de 115 615,2 milhões (IR,9)

Dm

na arrecadação de 111P1 e CSl 1
respectivamente, devido, principalmente, a pagamentos exrraordinarios, realizados
em setembro, por pessoas jurídicas do setor financeiro e sujeitas ao regime de
apuração do IRPJ com base na estimativa mensal; e
'ii decrescimo de 8$ 451,1 milhões (115,?j) na arrecadação do Imposto de
Importação.
At demais receitas do (esourci Nacional registraram recluçao de II5 1,7
No acUn'iLlkjdr.j d
20 !2. a receito bruta

hithão (14,8%), tendo sido influenciadas, especialmente, pelas seguintes variações:
i decrescimo de R5 2,7 bilhões (38.?5 •i,) na arrecadação de dividendos; e

dc) Tesouro t'Jciconaf

crescimento
de 51 6°c em re loção ao
ano anterior, refletindo

apresentou

O COr Oí

dos

principais indicadores
ecwiórnic.as que afetarrr ci

ii aumento de R$ 750,7 milhões 26,7o) nas receitas diretamente
arrecadadas.

Receitas do Tesouro Nacional
Iesultadct Acumulado no Mn em FeIacão ao Ano Antehor

rmrrudrmuo Lribu(úriu.
Na c oInparaçdo cuiui os primeiros uiuve meses de 201 1 a reeild bruta do
Tesouro Nacional dpreserrtuu crescimento do R$ 31,4 bilhões (5,6%), passando
do R$ 552.2 brlhàes para 8$ 593,7 bilhoes. Esse comportamento deveu se, em
grande medida, ao desempenho dos pr incip1iis indicadores mactoeconõmicos que
Influenciam a aniecadação de tributos como a produção industrial, o volume geral
de vendas e a massa salarial.
O ues mente ria arrecadação de impostos e contribuições decorreu,
principalmente, dos seguintes fatores:
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1 crescimento de AS 39
bilhoes {4-.) no IPPJ e (leçr,xim. dc
AS L8 biIho (3,9 naCSLL, Adirninuiço
da CSLL è explicada, principalmente, pelo

nta

2 5V

pacJatneuto em julho de 2011 de débito
em atraso no valor de R5 5,8 bilhoe, sem CntrlL.iç
corresporidna em 2012;
li) incemcoto de AS 10,4 bilhões
na Cofins e de AS 30 bilhões
6%J no P15iPaep, devido, obrei.udo,

No acrinulado do ano,

ao rr .rimonn cie KONn do volume de vençlaç do de7embro de ?011 a aqotn iiiMl em relaçao a de7embro de 7010 a agosto de 7011 PMC-I13(4), bem corno ao

ho&it'c atimc'n ta de RS 4,2
no arrecada çoo

acréscimo de 115 1,8 bilhão na arrecadação de PlS/Coflns importação em relação a

ihi (otrz fl)OH& dC

2011

compensações fmonce ira
em relação ao ano
iii) r rtíirnentn r1v k5 f.7 hilhôns (/7

nu 11*11, cIesido,

)vC iil íWflP i

elevação do F-t5 4.4 hilhnoç (R7) do IPIIF - Rendimenns do Irabalho. decorrente
da variação de 13,4%) da massa salarial e da crirreçao cia tabela proresiva em 4,5%
a partir de janeiro de 2012; e
iv,i aumerio de RS 3,6 bilhões (1B) no Imposto de Importação - II e 1P1
Vinculado -i importação, dcnrrente principalmente mia conjuaço ds e1evaçe
de 0B'- no valor em dolar volume) das importaçoes, de 6,4Qt na aliquota meda
eletiva cio IPI - Vinculado, de 1 /M% na taxa média de cambio e da redução de 0.6%
na aluquola media efetiva do Imposto de Importação,
O r onluntodas demais receitas doTesuuro NacionaIapresentou crescimento
de R$ 4,0 bilhoes 4,5%), em reiacao aos primeiros nove meses de 2011, decorrente
dos sequinles fatores:
dumenlo de I.l. 4,2 bilhões (194%) em cola parte de compensações
firiaricerras e Lrescu?ierOo de AS 5,2 bilhues 208%) na arrecadação das re(eitas
diretamente arrecadadas pelos árqos, fundos e fundações;
ii) decréscimo de AS 7,3 bilhões em outras receitas, devido ao recolhimento,
em jur.ho de 2011, no valor de R$ 6,7 bilhões, em decorrência da consolidação/
antecipação de parc.eids de débitos do parcelamento especial previsto na Lei
W' 11941/2009 contra AS 1,2 bilhão rio mesmo mês de 2012; e
iii,' corTlparativalnerlte ii 201, a arrecadaçic de dividendos cresccu RS 2,4
bilhões (130%) em 2012.

ao 12ricr.
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,4 trm ferncias a
Lsfados e
üprt!entcram
decréscimo de RS 3.3
em
bilhões
setembro de 2012, frente
(10 fflCS ÜfltE'rrOr em
decorrência de (atores
sanclis.

1

ii'.

Transferências do Tesouro Nacional
Resulta cio Mensal em R&aço ao Mes Anterior
Em setertibrode 2012, as transerer1cia5 g3 Estados e Municipios apresentaram
dimmnuiço de R$ 3,3 bilhõesi2,CC), totalizando R$ 10,9 bilhões, contra R$ 14,2
bilhões no niãs anterior. Esse omportanicnto resulta de:
i)decrescirnodeRS 2,2 bilhõcsr,as
transferências de royalties de petrõleo,.
instituidas pela Lei ri, 9A78197, em
decorrência da sazunalidade do repasse
de recursos provenientes de oai1idpaço
especial pela exploração de petrôleo e
çjas natural em aqoslo, 5ífl contrapartida

Tr.i,6

Prim

q&I1

Ileindm

em setembro;
frpindø

flindm
ii)

redução de R$ 1.0 biIio

1 1 1 % frente a agosto n35 tarskricidas
constitucionais, reflexo da arrecadação dos tributos compartilhados (IR e P1); e

Dezembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 19 73437

TE 50 URONAUUNAL

Transferências do Tesouro Nacional
esuado Aftmulado rio Ano em Relação ao /\no 4tellor
No comparativo d 0 acLImuLdo de 201 2 contra o mesmo periodo de ?0111,
ç transferências a Estados e MunlpIos apresentaram, em seu conjunto, aumento
de R$ 8,1 bilhões (S,%), elevando-se de R$ 122,7 bilhões em 2011 para R$ 130,8
hiIhes em M 7. As principais variações no período foram:
Nos pr!ineiros nove
meses de 2012,

1) aum&nLo dP R$ 3,9 billioe (42%) íidS LrdI1sferncids C0f1tilU(iUI1dIS (IR,
P1 e outras) reí1eo da maior arrecadaçào das receitas compartilhadas (IR e IPI); e

cis triíer,iicis
aptn irim au:nen to
posswdo de

de
R$

b;lhões em

ii incremento de R$ 3,4 bilhões (748) nas transferndas de royalties
de petróleo advindos do aumento dos repasses de recursos provenientes de
participação especial pela exploração de petróleo e gás natural.

20!l paro R$ 30,9
hrlhaes PstP Qfl(J.

Ir,

!''

':1-

73438 Quarta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2012

~TEsoURoNAC IONAL

Despesas do

Tesouro Nacional

i6i

1

±iim

-i.oe

IIiç

fl.iO

1X1

1011
—A fiÂ

)ó

11.

LI

i:

I•I
1'6-

O

?

•

2".61'

ló

?

-

--

1

.

.

nr

1,
,1.

.

.

• ,•.

-

1

.

,.

-. ...

•-

-

I,LI

.!ll

i..'iI .1,,

1.

1

.

1, •l

1-H.

....•

.....

II ........ ,!I!,•lI••I,
•

.

,

_

'.7

:

.-

-

w

1,1

i

Ií

-.

1.,

,-1,-1 - -1,

•-

.

.1

....
•.-..

. E.

-

1 ...
•II.

,_. ••••,
-

....

!'i , IÍ.• .

II.

.1 ,

1 .....

....... li.

•

.- .

.-

-

Despesas do Tesouro Nacional
Reultdo Mensal em ReLiçao o Mês Aiiterior
Em setembro, is despesas do [esouro Nacional totalizaram RS 36,1 builioes,
representando um deuecimo de I M4 20 bÉlhões 53i,I em relaç ã o

d

agos to de

2012. La diminuição decorreu prinlpaImerlte do derésímo de I$ 19 bilhao fld5
des pe s as de Custeio e Cdpltdl.
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11,9

(Ulltil

1

(dpl

25

lrr,.ÇkI1.111m1IM.

JJ

•
74.

pi

iiii

0.1

1,2

Asdespesa deCusteioe Capital diminuíram R5 1,9 bilhào (8,09 ) em relação
dO uik drlLriur. Flte compof IdIrkr1tu deve-Ne, sobretudo, os tqun1es fd[ures:

i) diminuição de lIS 11
/

(lespesas (jp Pesç oa i
e E1P1J1905 Scxiois
ape5entamm 11111
drcrescimo de O5

em rek7c5o ao rné
O(1t?rPOL.

bi1ho (25,311 ) í1d5 despesas do
W. O pdqdmenro do dhono
salarial

observa

o

(lend-no

referente dO exetckio 2012/2013

1

1111

.111

I.aqostcà/201 2

d

1,.'

LI

.11V

julho/2013),
1

regulamentado pela Resoluço

II

1

1

Codefat ri' 69512012; e
ii) decrnstimo de R$ 1,1

t,.i•,

Ui II bll.l1I.,

1'

-

Y.

bilhão (6,3%) uii Outras D_spesds
de Custeio e CapitM decorrente
principalmente do decréscimo
de R$

1,2 LiIhau

1

87) ni

despesas discriciorrid.
As despesas de Pessoal

"

e Fncarqos Sociais totlirm
R$ 14,0 bilhões no mês frente
a R$ 14,1 bilhões em agosto de
2012, uma diminuição de 05%.

17112,7

IV, 11:111: r,,:I ,r,
Ii -

..• .. 11.11..
,III-• i::r ir.

1

1&20,9

.111,1 . •I,.lr 1.1
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Despesas do Tesouro Nacional
Rcsuftido AuIInuido no Ano ciii Rcldçdo au Ano Anterior
As despesas doTesouro Nacional apresentaram aumento de 135,5 bilhões
(11,2%) em relação aos primeiros nove meses de 201 1, destacando-se as arIações
de P5 31,2 bilhões (16,8) nas Despesas de Custeio e Capital e de P5 4,3 bilhões
(3,31hi) nos gastos com Pessoal e Encargos Sociais. Cumpre destacar que, em

pnrcnntiaI do PIO, houve do-rosdmo de 0,13 p.p. do PIO nas desinss de pewaI

üpIt
CepIUI

kn'ee,
UtVIMvI

ia,.
1fl,

• l.a

&

ii

• *o - lt31

1U II

1

• J.o -eVÕI

acumulado do
orno, os gastos com
nvesti,iwntos do
',1C optesentaran
r0

O

aurerito

de

OS 31,2 bilhões observados
nos qastos com Custeio e
Capitdl, qududo curllpdrddos

rncrernento de ($ 6,3

ao mesmo periodo de 2011,

bilhões '35, 1%) em
reta çaa ao mesmo
pétodiid2Ot1.

pode ser explicado por:
-

) crescimento de

O

0$ 23,2 bilhões (17,50 n) nas
Outras Despss .k Custeio
-

c CapJtal. As variações
mais significativas foram.

--

'II

.

1

a aumento de 0$ 15,1
bilhões (147) nas despesas

1•.,

discricionárias: b) crescimento
de 0$ 6,3 bilhões (351%) nas
1

1

despesas do PAC: e r) redução

:-

1

de R$ 2,2 bilhões (54,9%(

li

11I1 -i -

nos desembolsos relativos a
crditos pxtraordinrioç.
flfl5K,7

IS',t?

t7S'
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OJI
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.1'

•.l

- ..
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dlsCrI(loFiaruds as d;
variações íurarn observadds
nos oastes de Minustero da
saúde, cni iuuuitrito de í
bilhoes

1149tc)

52

de, \linu dono

du EdLcçJo Com incremento
de Rs 4» biIF'ôes 12C,1u); e do
Mfristëric cio Desenvolvimento

Nos flOVt' pnrrie;ros
meses de 2012, as

despesas com pessoa
e encargos sociais
reduziram O. Ji p.p.
cio P/8 em relr,çcio o
igiioflperiodode 2017
atingindo 43 !'c em

2012 ante 4, 18 em
2011.

SociI, com aumento de RS 3.1
biIIrõt.s(2I2%);
l a..irneuito de R$ 3.6
biLhoes j'd!oj, nas despesdS do
•,

FI\T, pstif'Js princpalnienLe
pelo reajuste de 14.13% no
valor do Lerifkio do Sequro

-

Desemprego PcsoIuço Codcíat
: 65'2O
incremento cio R
bilhões 14) nos

4
com

L.cneficios assistenciais LOAS?
RMV:, em reIaco ao mesmo

.1

período de 20 1. Essa variação é
explicada pelo aumento de 5,1%

latm

na qeantidade de beneíidos
emitidos e pelos reajustes de
P de 1410 rio çal.nio
mirimo nôç aros

de

Y

701 1 e 701).

•e te. e
iv aumoni:o de R$ 931,2 milhões (124%) nos dispêndios com Subsídios e
Subvenções, Económicas, alcançando P5 8,4 bilhões no acumulado até setembro
de 017, cnnmra RS 7,5 bilhões no mesmo período de 701 1. Fçce resultado decorreu
da execuc.n r.(,s çeouintes Pnoramas a Ctistein Agropecuário (crescimento de
R$ 802,5 milhões): b) Prorarna Aquisição doGoverno Federal - AGF krescimento de

fl

6279 milhes) e ci PM9Tarna de 5ustentaço de lrwestirnerrto' P51 (crescimento

de R' 3?27

lhi.

Os dspridios com a tomha salarial registraram decréscimo de 0,13 p.p do
PI, passando de 43lCn em 7011 para 41% do FIA em 2012. Frn termos nominais,
houve crescimetc de R5 •1.3 bilhões 3.3%i. passando de H$ 131.6 bilhões em
2011 para R$ 135,9 bilhoes em 2012. Cumpre destacar que houve reduçao rio
paoamento de preratorios e sentenças judiciais de pessoal de R$ 1.1 bilhão em
reiaco ao rnemo periodo rio ano anterior.
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O montante de restos a paqar
-

p.~ yus úte eterribre de 2012 equndo

fI

r

a otka do Decreto de Proqramaçio
Orçamentaria e Financeira, relativos a
custeie e irwestmiento, exceto Proqiama

RPfãgD%

4,6
-

1,7

RP

de A I'raçu do Crescimento PAC,
correspondeu a R$ 21,3 bilhões. Do total
dos PP pagos, a execução cOncentrou se,
principa lmente, nos Ministrins d
Educação RS 52 bilhões), da Saúde
(R$ 4,9 bilbães, da Düfesa H5 2,9 bilhões) e da Ciõnda e Tecnologia (RS 1,4 bilhão).
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Previdência
Social

=

-

I4itAIiir 'PU5.

1!ti

11

I;= .t,.i

Ii)

1:

-

Em setembro de 2012.

1

1

a Previdncio Sodal
registrou dec,t de
R$ li, / bi/hôcs contra
décit da R5 4,9 bidh6a

,..I,

'

'

.

•1

.':-

1.

:1

em agosto, devido,

'•"(..

lj

principciíncsflc. ao

-

pcigarnenro antecipado

-.

da parcela do
abano equivalente à
graWicaçõo fl(Ualjna.

Previdência Social
Hesul tddo MeridI em Redço cio Mês Anterior
Eiii scter-ibro de 2012, a Requine Geral da F'revidénda Social (RGPS)
reqisrou deficit cie R$ 1 1,1 bilhões, contra um déficit de R$ 4,9 bilhões em agosto.
Os prircipais fatores que conribuiram para este resultado foram
atrescmo de R5 5,3 bilhões 1Ç2Cí nas despesas com beneficios frente a
agosto de 20 2 devido, princpaImente, ao pagamento antecipado de parcela do
abono eqLlivaknte à Uratificaçôo natalina a parte dos segurados e dependentes da
Previ ni; e
ii dirHeuiçao de R5 923,9 milhões 4,1!'o) na arrecadaçao liquida frente
anç nqreso; líclitiriInç de agosto de 701 7, devido ao inuiio dos efeitos, a parrir de
setembro das, desoneraçóes irisrituidàs por meio da Medida Provisória n— 563/2012,
com reflexos sobre a arrecadação tributária.

Previdência Social
Reultddc AcumuIdu nu Ano em ReIaçdc ao Ano Anterior
Em relação ao acumulado do ano anterior, o dúíicir providenciãrio passou
de 1,I4n rara 1,2(Yb dD PIB. Em termos nominais, o aumento registrado no deficit
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foi de R5 4.3 bilhoesli 2,4%). A arrecadação liquida apresentou alimento de R$ 22,2
biIhoe (13,0%). Isso se deve ao crescimento da massa salarial de 13,36% calculada
para o período entre dezembro de 2011 a agosto de 2012, comparativamente ao
mesmo período do ano anterior, que repercute nas contribuições sobre a folha de

p.itjaIn@fl to
As despesas com benefícios apresentaram aumento de R$ 26,5
bilhões

02 9%i

comparativamente

•'''

o mesmo período de 2011 devido,
principalmente, aos seguintes fatores
N o acumufrrdn do oro,

1) umertn de R M. 17 (9/1%) flO
valor medio dos benefícios pagos pela
Previdência, como consequência do

o dtfcIt da previdência

",02
ti11

correspondeu a .
i

SI2

reajuste do salarin mínimo e do aumento
d r hí' ru'fi ins ( om v a kre'. ar imã do piso; e
ii) elevaço de 771,6 mil (3,1%) na quantidade media mensal de henefiinç
pagos.
No esioque de beneficies de 2012, comparado ao de 2011, destacam-se
os aumentos de 561,1 mil aposentadorias (3,5%), de 169,6 mil pensões por morte
75%) e de 75,4 mil benefícios de auxilio-doença

do P16.
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Dívida Líquida do
Tesouro Nacional
A Divida liquida do Tesouro Nacional - DLTN alcançou o montante de
R$ 9692 ffilhoes em setembro de 2012. ComparaIivimente ao mês anterior, hxive
alimento de ES 4,8 bilho, consequníia do aumento deUS 4,0 hilhop. no Psill
da dívida interna liquida e de R /82,1 milhões na divida externa liquida.
Em setembro de 2012
ri Divido Liquida do
Tesouro Nacional
a tingiu 22,3` rio Pilg,
-

mantendo o mesmo
patonior quando
•

rripawdu

:1

Em relaçao a setembro de 2011, D11 aumentou OS 40,3 bilhões. essa
diíererlçd é resultado do dLI5(IrnO de R$ 36,0 bilhões tio estoque da divida iiiterii
liquida e de RS 4,3 bilhões no estoque da divida externa liquida.
Em % do PIB, a DLTN diminuiu
0,5 pp, no mesmo penado, passando de

22% em 5e1ITIl)!U de 2011 pura 223
vi ri setembíode 2012.
.-it'It1,tl
tmt,4íd
I1I.IMLIqLPb

j •

.

.

*

ri aos!o
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Dívida Interna
Líquida

1
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Em re!açüu ao PIB.

.1

o Divida Interno
t rig uída apresentou
i;n decréscimo de 04
P.P. em comparncõo o
setembro de 2011.

1H 'tIV;5 ltiiIiitJA .Ii1iHIAI11iiI,t1iI , l;ti5\L
V I1IVS1,1 Iít,ii\ LiOUiI), pl11SOIJii

fl,.I

41(K'S,,

;'i, lt'i

1

'

4iit

''

.,-

1.•

..... -.

No mês de setembro. a Dívida Interna Liquida do Tesouro Nacional totalizou
R5 880,6 bilhões, apresentando, em relaçao ao mês anterior, um aumento de
R$ 4,0 bilhões, resultado do aumento de R$ 50,2 bilhões no estoque da divida
interna bruta e de P5 46,2 bilhões nos haveres internos. Corno percentual do P18, a
Divida Interna Liquida do Tesouro Nacional representou o equivalente a 203 em
seteiiibio de 2012.
Relativame nte ao a noanterior, houve acrésorno de RS 36.0 bilhões, passando
de P5 R44,5 bilhões, em setembro de 2011, para P5 S80.6 bilhões em setembro de
7017. Esse comportamento decorreu do acréscimo de P57345 bilhões no estoque
da divida interna bruta e de R$ 198,5 bilhões no estoque dos haveres internos. Em
relação ao PIB, houve decréscimo de 0,4 pp., passando de 70 7i para 70,3i
A Divida Mobiliaria (Divida Piihlua Mobiliaria federal interna descontadas as aplicações do FAT e de outros fundos públicos em títulos federais.
iimentoIi P5 50,6 bilhões em relação aci ms anterior. Fssa variço pode ser
explicada pela emissâc liquida de R5 23.ió bilhões e pela apropriação de jures no
valor de U$ 21,5 bilhoe.
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A evolucão da Divida
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Mobiliário Interna
do he', U
NvciunIJl
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,'Ie'.bI,

.l7,hI11

1,5

no files é expIcaclü
pelo resgate I'cyufdo
de R$ 236 biffices e

.11!

Na carteira de títLtlO$ em poder do público, o aumento de R$ 37,1 bilhoe
está associado à emissàc líquida de R$ 23.6 bilhões e à apropriação de juros no
valor de 13.6 bilhões. Na car.eira de títulos do Ranco Central, houve aumento de
R$ 8.0 bilhões que podia ser explkiJe pela dpoprkJço de juros rio iriesiïio valo!.
Nao houve resgate ou e i issc no periodo

-

1' ., .-

11

'.1 H.i'

.•' .,

•i

Ir

e ''.'-

li, -."

Os haveres internos do ]escuro Nacional cresceram RS 46,2 bilhões em
rnlaç ro ao ms anlerinr, rfflr't indo 1 maior volume (Ias

disponibilidades

Internas: ii)

der rês cimode RS 3/,2 bilhões nos haveres da administração indir(-la;e iii) aumento
de RS 21.3 bilhões nos haveres admirustraclos pela STN e de R$ 531 bilhões nos
haveres junto aos governos regionais.

aproprio çao de juros
cfr RS 2 7, 5 biiiices.
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Nos haveres da administração indireta, houve decrcimode AS?', ,8 bilh6es
rio salço do FAT e de R ft bilhoes nus

dois den-iás furido, Os

JO

Fundos Constitucionais Regionais aumentaram R$ 607,2 milhe no mês.
Nos saldos dos haveres administrados pela STN, a maior variação foi
verificada no saldo dos haveres de IeisIaço cspcica com aumento de RS 20,
bilhões. Esse aumento é decorrente da operiçõe de (Ofl(CO de crédito álo
Rinco do Br,il (Contrato nu 75/12) no valor de R$ 2,1 biIhà o à Caixa (Contratos
n°s 752/12 e 754/12) nos valores de AS 6.8 bilhões PMCMV Programa Minha Casa
Minha Vida) e R$ 6,2 bflhàes respectivamente, coricrmc autorizado pela Medida
Provisória r' 58 1, de 20 de Setembro de 2012.
Quanto ao; havern; junto ao; governos reqinnai, houvn aumento de P5 4,4
bilhões nas dividas renegociadas ao amparo da lei n 9.496/97, de R 1,2 bi1ho fl5
dividas renegociadas ao amparo cia MP n° 2185./01 e redução de AS 3800 milhões
nas dividaç refinanciadas ao amparo da Lei n8.727/93.
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Dívida Externa
Líquida
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Uni setembro j1t? 2Oi2 c
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totalizou R$ 88,6
br!!icei, eqwvolentes i

1
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Em setembro. a Divida Externa Liquida do Tesouro Nacional totalizou
R$ 88,0 bilhocs. contra R$ 81,8 bilhoes em agosto. Houve aumcnto de RS /82,1
milhheç Pm reIço ao meç anterior A apropriação dp juros tnaIi7c11 R (S&5. 1
milhões no período e o resqate liquido RS 53,9 milhões. A variação cambial não foi
significativa.

2, 0 ,-"- do P18.
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( omp a rávâ mpriu, ao tino ,inlprior, o

ai: rf

imn foi dt H5 4

passando de R 64,3 bilhões, em setembro de ?011, para R5 88,6 bilhões, em
setembro de 2012. Do estoque total da divida externa, a divida mobiliária
cerrespone a fl61° iR$ 76,6 bilhões) e a divida contratu repreçew
PS 12, hrlhipç)

;j
1391-

[m proporço do PIB, Divida Fyterna liquida do Tsoiiro Nacional
manrve-e estavel em ccmparaçao ao mes anterior. (omlrativamente ao ano
anterior, houve d&rêsdmo de 0,1 p.p,, passando de 2,11t0 em setembro de 2C1 1
.

Para 20h em setembro de 2012.

Brasil

emite novo titulo d

10 anos no mercado externo
No mês de setembro, o Tesouro Nacional emitiu um novo
título de referência (benchmark) de 10 anos, o bÔliuS Global
2023, no valor de U5$ 1,35 bilho, A emis são fi realizada
ao preço de 99,45% do valor de face do titulo, resultando
em yield (taxa de retomo para o investidor) de 26860k a.a.,
a menor taxa da história para um papel da dividi pública
externa brasileira.
O lançamento de um novo titulo de 10 anos rio
mercado externo está em linha com os objetivos do
Tesouro Nadonal, em particular, aquele que busca o
aperfeiçoamento do perfil do passivo externo, com vistas a
consolidar a curva de juros externa em dólares por meio da
manutenção de portos de ieferéncia,
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Anexos
i) lisid de Abiálituréis
b) Tabelas do Resultado íscaI (lnformaçao dos 12 meses anterIores
Tabela Ai Resultado Prtiiro do Go1crIl3 Central
Tabela A2 - Reeilas Prímárias do Governa (eflrd
Tabela A3 - Despesas piráds do Governo Central
Tdbeld A4 - Exeuiçau findimird doTsoru aiurrii
Tabela A5 - RelaánimentoTeouro/Ban'a Centra
) Tabelas da Divida (toformaçao dos U meses aii[eriores:
Tabela A6 Divida Liquida do Tesouro Nadonal
Tabela Ai - Dívida do Tesouro Nadonal
Tabela A8 - Haveres do Tesouro Nadonal
d) Outras lnfomaçes
Tabela A9 - Investimento do Governo Federal por Oro

0 Boletim deTransf erndas para Estados e Munidpio - Bolem ÍPE/PM/IPI Exportação
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Lista de Abreviaturas
Abreviaturas mais comuns do Resultado Fiscal
(ad —CadàIro Geral dl4rn

ado e Desernprejadc

(IDE (uIl[ribuIçdiJ de liaervençiu 110 Doi iiiirio Eondrnku
Cotiis - Contribuição para o íiníicianicnto da Seguridade Social
( I'M —01111 il) Ição PIO ii:'rir sobre Movi ii ri aç.io Hiiançeira
(P55 - Cmii rit,ukao para 1.) Plana dc Serjiíidrdc SOCIdI do Sridcr PLibI(i)
(SLL - (unir ibukão Sodal solire LUcro liquido
Eíiige3 - Frnprcsa Gestora de Ativos
Al - Fundo de Arnpaoao Trabalhaclot
- Iiinclo de Garantia por TeillI]o de Srviça
fistel - Fundo de Eisçaliiatmo rins clecornunicacçJLç
FNO — Fundo Nacional de Desenvolvimento
Fundo de Pnrtidpaçrio de Fçt,idcrs

FPF

UM toada cio Parikipação cie Muanipias
fundeh — Fundo de t\nlericao e L)eeavoivrmento da cicaço bava e de Vio'I?aço dos
Praíiv.iurius tia Fduli(l1l
ICMS Imposto sobre (irculaào cio Merçadtofiis o Serviço
IiP-DI - Ind e (jeral de Preços JJIsponLbiIidade rternal
II - Im )i)s lo de liii port i a o
1155

1 ilstil irtu Nir.iuri ai de Scq uridjde Social

IOF - Imposto sobre 0peraçõe de Crédito, Câmbio e Sejuras
IP - Imposta obre Produtos Iii ri is r ia li 'a dos
- imposto cio Renda de Pessoa 1 vica
IRPJ — Imposto de Retida de Pessoa JuridKa
- nnpuslo de Renda Retido na orrte
LOAS

Lei Orgânica de Assisteiicia Sodal

FAC - Programa de Aceieraçao do (rescuiento
Pies - Parelciiirriito E otin 1

Parep

Píoqrania dc Foiiiiaiaodc Patíiinnic dc Servidor Pblicc

PESA - Programa Especial de Saneamentc delttivos
PGI N - Froruradnnir (prjI (Id Il/r'n14Id Nt onal
PIR - Prodtú lidemo Riiitim
P15 Programado Intcgracão Social
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PCC)Í - Projnma da One (Jhciais dei n:djm
Proex - Pmcjrani deIncentivos F:i:ortaue
Pwú - Prmd Ndonal deF

dnietodaAqdwRui Fanir

rramaeusidio4i Hito

-

aniadeustentaadolnestimento

efis- Progntnade R'uetaço Fis
RF - Receita Federal do8riI
GPSMV - Renda Meffial Vrtalicia

Ab[evituras lilais comuris da Dhidá
SNDE-

(FI - (erti,cadoFinanceirodaJeouiulwneI
ÇIÇ -

título rLativoddIidadoF(VS

DPFe Divida Pblica Federal Etenia
104i
MFi ) vida Pi Llica Mobilria FcdciI ntrna
1 (V5- Fundo de omensçodeVadaiSalarIaIs

ii- FundicideFinari~toa~edoInárioSupenior
ICP-M incra - Imbuo

onalde(oioeReorrt qrria

f - imposto Ienitual Rural
IP(A - ndkedePreçoso(onsurdorArnplido
1 F1 - letras Finaixeiras cio lesoum 'es

LTN Letras doTesouroNional

AF— PI ano A nua lde F1nanciamento
SeIk - Sisten [s)eual de [kuidao e(studia
MA fItuosdaDvidaqraia

IR- laaRefeendaI
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Boletim FPE / FPM / IPI Exportação
Fundos de Participação dos
Estados, Distrito Federal e Municípios
Ootetfrn Ano X1V11 n O Inteire( inç

C om
Eu

n t aro,,

lrLru. de 2012 ,3€ tp3€se aos Fauidos de Paulicipaço Ll€ que l2Ja o
qLwdo coripir2cícI, ics repe &etudc riO mês 21terior

Ar Ira
€ur:,aa1 til ilrj de t-P1fb1-'M rilitirrri (1
oo contada a pacala de FUI\DEe
As

afnrraçrir.

dè CortiIuçc I- €i€i ap .€€€- il' Jcraj u

15

ije 1* b 33 1 1Ii 4

ri l€4S i; IrânsJi~',one.ac. Cru Stiti Cirurluus CSltíi

rriHJ

iia F5

i 22

O2 1 lii

ri

lima e nus ,ltn e n pairou lo E-ri rrilri2 ck.

ri i,

rtlruri

:a

riçanoONac iná.

STN wv.w IOorD fazenda qov Er
fl Barco do Hras S/A •- sporrih ia rirri rira purrpna rua unlarrurul 1^,,v rib urir-r bri riri arunrun rFri-pntri
•ur- Frirudra Iri Pa41icupariui Corri lidas os Ia ir aruuurrt[uS a ciedIrj e a debito Pr rI rlIrd' d nzrrsuIta ri
riu
Receilas --- Pin€€s d., recursos - Cluriue agu para anessar o derionstraiivo

r 4rririhunçc-n ririr-er- das das retas
--

,IadL4l iiMar nujai

C.(e iC

Dmslrubuiçao do FPMtI-I'E
R

Mil

2v11

Variação Nutuuuuural

2012
-

Ayr.Si,

S.rl,.rnbro

Au,tur

S..l...,bro
::/3sco

:I ZI. i0 E;8 6

05501731

31,15335

:l/Or/'o

06€O1

2552 7170

0532d5377

3537754

257 '711€

24117:3117

211€ 11152

5

osa

Até Çi,i1PuJ)

Am-

394
11111 11112

hm

:2:t7ase

-t/5r

28 1
,
- 2C 1215

125

2422:2: 11

4

brrtl
AP12

13.

ScbIi

S"11
10,

47,

45

42

5 T-

O 5-

oltues Ia doujuoScri da sEs-iciu baia O FL'NOE5 -20 31

Prvvlto x FaI4zdc,

MIES

11lIrrisclo

SETEMBRO

1

R11Ilz5do
27 53

Pelbztk

115hMado
15:

-12 Si.

ESjImadc
1

5':

Estimativa Trimes t ral

IUNtÇ2
pMu'pFuFNEFNÕuFt7O

UUllI

IIIJWUUI

1

431

175

IPI FXP
Ubo Na ,uria•;ao co C€i'uLuut udo C0,13 UQUO uOu o Serui o ccU10 co

1

•
riCu002

17 -3,103: urb

-

lobt
12j1

O cui':Ia i_Oil..O,O.3uju

Dezembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 19 73465

Demonstração d3 Base de Cálculo

1 rT;
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94554II

O9-1-2

1

A43uAS E

)brigaçôes nàa financeiras cujo acompanhamento riso se encontra dentre as competências da COAYI;
i.- CONTRATOS FIRMADOS AO AMPARO DA LEI N 8.727i9q
Art. Li. Fie-a vedada a concessão do fieanctamcntos e garantias de quat
espécie. p parte da União o
e entidade por cia ~rolada drcIa ou indirelamont; aos ealados. au Distrito Federal e aos muaieiptos
ciii oumo às entidades por c1cs controladas, em casa de nadímpli;Dçia era scu compromissos junto á Uni
sua-a entidades, dccorrencs de cperaçcs de crédito,
tri. 21. Os estados, o Distrito Federal e os municípios que celebrarem contratos de iefiuieuciameiflo de sua
.ivklas nos termos desta Lei, ficara obji.idos a remeter à Secretaria, do Tesouro Nacional, até o vigaii-m
uinio dia do rns sseqiJenir, Dalaitecie da Excçuço Orçamcniria mensal dos ii'c;ria de Recita e Despesa
crii conto de.nunatiativo do eronograma de compruiisos da divida vincenÉn, cm fomiulârios próprios
crem definidos pca referida Secretaria..
P Para cálculo das limites dc pagamento dc que trata. C-sta lei, serão considerados os valores relativos ao
teses qL1c antecederem o segundo trits anterior ao de pagamento da parcela mensal.
2ç O desccmpriraentc da disposto no caUt deste artigo será considerado iitadimpléncia para os fins de qu
rara i art. 17 desta Lei.'
- CONTRAI-OS FIRMADOS AO AMPARO DA LEI N' 9..496/7
lo a disida financeira do ESTADO for superior a aLa RLR anual, o ESTADO.
-. nopoderà eroilirnovos títulos públicas no mercado interno, exceto nos casos previstos no art 33 do AI
Ias Disposiç.óc5 Constitucionais Transitórias;
1 - somente poderá cor.irair novas dividas, Lçujve cmprsQnios externos junto a organismos financeira
nlcmaeionaLs, se cumprir as meias relativas à cEvida financeira na (rajctúria cstabc.ecida nu Progreniu d
l,ccstruiuração e do Ajuste Fiscal; e
11 - r5o poderá atribuir o suas inslituiçõe financeiras a adniinistraçáo de títulos craduais e mi.kliicipsi
unto a centrais de custódia de título!; e valores mobiliários, CXOCIu aqueles que, emitidas com base no art. 3
lo Aio das Disposiçóes Çonstituçiooits T isin5rii.s, cito forain objeto do refunanciainc istO de que ÉrdtC cai
- CONTRATOS FIRMADOS AO AMPARO DA MEDIDA PRO\1SÓIA N'2.19512001
rté a integral Iiqudaçao da dívida objeto deste contrato o MIJNICf PIO:
- no poder6 emitir noves títul sptiblicos rio uioraado interno ou esterno;
1 - son.eiitc poderá contrair novas dívidas, inclusive cmprdatinios ou financimenins cxlcmos )UhIIO
rganismos financeiros internacionais e operações de antecipação de recai ia orçamentária, se a dlvi d
iriailceira total da MUNICIPIO for inferior a asia RLR anual.
:ontu.da, ainda conforme redação da referida cláusula contratual, axcLuemc das vedações a que se retara.
uiisa 11:
- a contratação de operações de crédito instituída; por programas federais, destinadas à mnodemizaçUo e ai
parc1hamnio da máquina adtuiisistrative dos Munieípio; e
1 - os empréstimos ou fmaiiciamentos exiemos junto a orgai:srnos financeiros muililaterais e a institui0e
le fomento e cooperação 1iudas a gvcnios esiraneiios, desde que contratados dentro do prazo de uni ani
:çntdt? Jç 30 de junho de 199 e dcstinadus exclusivamente, á çompicrucnlação de programas cri
LZdl1fl).fltO que tenha avaliação pSitLvi da agência [tnancadonl.
) MUNICiPIO se compromete a trei á Secretaria do Tesa urO Nacional os seguintes documentos- n,criaalmcntç, até o vgdsimo quinto dia do mas subseqaccie. baiancetc da execução orçamentária mensal
:om diacr-minaç3a de-receitas e dpesas;
1 - aié e vigésimo quinto dia do ma sJlseqQcntc ao cricenamcto de cada trimestre civil, dcmorisraiivo di
:aonogranla de compromisso; da divida vinçenda, em formulários próprios definidos pela Secrotaria dt
caoaru Nacional;
II - até 15 de maio de cada ano, balu.içoar:ual.; e
V - outros demonstrativos ou informações requeridas pela Secretaria do Tesouro Nacional, necessários a
companhamento da execução do presente Contrato.

- CONTRATOS ADQUIRIDOS PELA UNIÃO AO AMPARO DA METflItA PROVISÓRiA
19612001 (CARTEIRA DE SANEAMENTO):
Os contratos integrantes da Carteira de Saneamento no decorrem de programas de refinanciamenio d
ivi das.
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EDIN - Cadastro de Entidades Devedoras Inadimplentes - Conselho Nacional de Justiça
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EMITIR CERTIDÃO PARA ENTIDADE

Conforme decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Bruno Dai.aï'õ

processo de ACOMPANHAM ENTO DE CUMPRI M INii) DE DECISÃO n' 000563370.2010,2.00.0000, as emissões de certidões e as consultas ao Cadastro de Entidades Devedoras
Inadimplentes (CEDIN) foram suspensas até decisão final de mérito no referido processe.

Cadastro de Entidades Devedoras kiadiiïiplentes - Conselho Nacional de Justiça
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115$1726,441,5661
Payabe iii U.S. Dolkirs
CREDIT AN
. DGIJARANTY AGREEMENT
Dnteclasofí
among
THE STATL OF SANTA CATARINA.
as the }3orrower.
UM íEDERATIVE RI1PIJI3LIC. OF BRAZIL,
as thc Guarintcr.
BANK CF AME-RICA, NA..
;b L.ç.nder.
RIRI

WI!..1MINiTUN TRUST, NAT1ONAL ASSOCIATION.
is Adiniiiístrative AgenI
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CRE1MT AND GLJARANTY AGREEMENT
Tliis CREDIT AND GUARANTY AGREEMENT ("greernent") is entered into as of [
1
by and aririong THE STAIE OF SANTA CATARINA (lhe "Borrower'), THE FEDERATIVE
REFUBLIC OF I3RAZIL (lhe "Guarantor"), BANK OF AMERICA, N.A., as the Iendei- (the
"Lender"), and WILMfNGTON TRUST, NATIONAL ASSOCIATION, as lhe AdministraIve Agent
(the "Administrative Agent").

WITNESSETH:
WHEREAS, the Horrower has requesled the Lender lu make available to the Borrower a Loiri
iii au aggregate principal aniount equal to the amouni specified hereiii, and the Lender is wiiliiig to

maLe such Loan ou and subject to the terms and conditions hereof;
WHEREAS, lhe Guarantor has agrecd to guarantee the financial obligations of the Borrower
to tlic exient sei í'orth hcrcin;
WHEREAS. the Loan, this Agreenient and the transactions conternplated herein havc been
authorized pursuaiit to Santa Catarina State Law No. 1.88I, ofAugust 10, 2012, as amended (the
'State Law'), and pursuant tu R.esolution No. E
j, of the Brazilian Natioiial
1. dated [_1, f
Senale (Senado Federal) ("Senate Resolution"); and
WHEREAS, the Borrower will use thc proceeds of the Loan exelusively to repay certain of
the outstanding debt of the Borr~rowing to lhe Federalive Republie of BraziJ, contracied pursuaiil
to Law No. 9.496 of September 11, 1997, as amerided (the "pif.ed Federal Dcbi") at prevailiiig
rnarket rales.
NOW, THEREFORE, lhe parties herdo agrec as fo1Icws
ARTICLE 1

DEFINITIONS AND ACCOUNTING TF3RMS
1,01
DefinedTerms. As used in ihis Agi-eement, the following rcrrns shafl Jiave the
ineanings set foilli bclow:
'Acceleralion' has Lhe meaning set Forth iri Seeton 10,02.
"Accouiit" means Lhe baiik account of the Guarantor designated by the Borrower mm whicli
the procecds of the Loan will be deposited by lhe Lender on the Closiiig Date.
'Additioiial Amounis" has the meaning sei forth in $çji6.0la
"AdiniiiislraLvc Agçit" lias lhe meaning specified iii lhe introduetion hereto.
"AffiIiate" means, wfth respect tu any Person, anotlier Person that directly, or indírecly
ihrough oiie or more inteniiediaries, Controls or is Controlled by or is under comrnon Conirol with lhe
Person specEtied.

"Agreement" nieans this Credit and Guaranty Agreenient.
"Anicrtizatioci Scherlule" lias the mealiing specified iii SectínFi. 101,
"Assiitntnnt and Assumction" means au assigiiment and assuniption entered inte by a Lendei
and au Eligible Assignee in substantially the forni of Exhibit C.
"Autjijz4jeiit" has the meaning specified iu Section 13.13(c).
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"Award" has therneanhiig specfied in Section &Ol(vi).
"l3orrowcr" lias the meaning specificd in lhe introduetion hereto.
"Brazil" means the Federative Republie ofBrazil.
"Uusiness Day" means a day, olher than a Saturday, a Sunday, or a legal holiday or a day on
which cornrnercial banks and foreign excliange markets are authorized or obligated te dose in any of
the cities ofNew York, NY, U.S- São Paulo, Brazil or Florianópolis, Brazil.
"Central HarikofBrazil" means lhe Banco Central do Brasil.
Chajigjn Law" means the oecurrence, after the date of this Agreement, of any or the
following: (a) the adoption or taking effect of any law, rule, regulation or treaty, (b) any change in
any law, rule, regulation ar treaty or in the adrninistratioii, interpretatioii implerneiilatioii ar
application thereofby any Governmental Authority or(e)the making or issuance of any rcquest, rule,
guideline or directive (whether or not having the force of law if such rcqucst, rijie, guidcliiie or
directive is being adhered to by banks generaily) by any Govcrntnental Authority; provided that
notwithstanding anything herein te the conlrary, (x) any reuest, rule, guidance, directive. Iaw or
regulation issued under the Dodd-Frank Wall Street Reforni and Consurner Protection Act ("DoddFrank") and (y) any request, rule, guideline, directive, law ar regulation proiiiiilgated by lhe Bank for
international Setilements, the Basel Cornmittee on Baiiking Supervision (or any successor ar similar
authority) ar the United Statcs regulatory authonties, in cach case pursuant to Hasel III, shall qualify
as a "Chaiigc in Law" notwithstaiiding that portions of Dodd-Frank and Base[ Iii may pre-date this
Agreeincnt.
"Closng Date" means [--i
"Coiupa rabie Treasury lj"means lhe Iiniled States Treasury security or securities selected
by ami lndcpeiident Iuvestment Banker (as defined below) as havíng an actual or interpolated malurity
cemparable te the remaining terrn of the Loan te be repaid that would be utilized, at the time of
selection and lo accordaiice with custoniary financial practice, in pricing new issues of investmeiit
grade deht securities of a cemparable maturity te lhe renlaining term of the Loan.
"Comparable Treasury Price" means, with respect te any rcpayirient date, (1) the average of
the Refirence 1'reasury Dealer Quotations (as defined below) for such repayment date, after excluding
lhe highest and lowest such Reference Treasury Dealer Quotation or (ii) if the Guarantor obtains
fewer than tbur such Reference Treasury Dealer Quclations, the average of ali such quotations.
'Constitutieii ofBrazil" urieans the Brazilian Federal Constiiuiioui of 1988, as anicnded.
"Constitutioui of the State of Santa Catarina" means the Santa Catarina Siate Consiilution of
1989, as ainended.
"Conirol" means lhe pessessioii, directly or indirectly, of the power lo direci or cause the
direction of lhe mailagement or policies of a Person, whelher through lhe ability to exercise votiiii
l)Owcr, by contraci or otherwise. "Controllinf and "Controlled" have meanings cerrelative thereto.
"Default" means any cvCIi1 or condilion thai constitutes an Fvenl of Default ar that, vith the
givingofany notice, the pasageoflime. orbeth, would be an Event of Default.
"Doilar" and '" niean lawful rnoney of lhe United Siares.
"jgible Assignee" means (a) any Afflliate of the Lender or (b) any one or iiicre of the
foi Iowiiig: (i) a bank, saving and loan association, investment bank, insurance cornpany. trLust

Dezembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 19 73475

cornpany, commercial credft corporation, pension pian, pension fund, mutual fund, trust, fund or ctlie'
legal eutity or (ii) a trustee for any of the foregoing in connectíon with a saie or transfer of the Loaii.
"Event of Defau" has the meaning specified in Section _10.0.
Excluded Taxes" nleaiis, with respect tu the Leu der ar any other mecipierit of any payment tu
be nade by or 011 accouni of any obiigation of tlie Borrower hereunder, (a) Taxes imposed ou er

iiieastimed by its overali iiel ilicome (however deiiominated), franchise Taxes imposed on it (in lieu of
net inconie taxes) and branch profit Taxes rnposed 011 it, ia each case, by the iirisdictioii (or any

political subdivision tJiercof) uiider lhe Laws of whicii such recipient is organized ar in whicii its
priiicpaI offucc is Iocated or, in the case aí the Leader, in whieh its applicable Lending Office is

iocated, (b) Taxes iiuposcd as a result of a present or foniier conuecLion betwn sucli recipient and
the jurisdiclioii irnpcising such Tax (other thaii connectioiis arising frorn sucli recipient having
execuicd, delivcred, bccomc a party to, perforrned its obligations under, received payrnents under,
received or perfected a scourily ínterest andem. engaged in any olhem transaction pursuant te or

ciifbrced this Agreerneiit, or sold or assigiied au intcrest in the Loan or this Agreemelil) and (e) Taxes
attributabie to sucli recipient's faiure te comply with Sectron 6.01(b).
"Final Maturilyj)ate" has lhe rileaning specified in Section JOL
"Foreign Currency Indebtediiess" uleans any Indebtediiess whicli is payabíe by its temnis or at
1I'ie oplion of its holder in any currency other than Braziiian curreucy.
"Govcriimeiital Aulhoritv' ineans the governrnent of BraziF, the United States, or any other
natioii, or aí any political subdivisíoii thereof, whether state ar local, and any agency, authority.
nistruiiienlalily, regulatory body, COUFT, central bank or other entity exercising execulive, legisia(ive,

judicial, laxing. regulatory ar adrniiiistrativc powems ar liiiictions of ar peilaining lu goveriirneiil
(lIlclLIdirlg any supra-natioiiai bodies such as the European Iinioii ar the European Central J3ank).
'GuaraiijQbij,gations" lias the rnealling specified iii Section 12.01.
"Guarantor" means Brazil, reprcsenied by its Ministry afFinance.
"Guarantor Authorized_Agent" lias the meaning specified ia Section 13i3(c)
"Goaranly" nicans lhe guai-anly by the Guarantor of the Guaranteed Obligations and shali
include, for the avoidai'ice of doubL each and every provision of this Agreemeiit tliat relates te lhe
Guaraiitoror lhe Guaranty, including ali dcíned teniis in this Section 1.01.
"lndebtedness" shali inean, without duplication, as to any Person, (a) all obligations of sucli
Persoi in respect of money borrowed and guarantees given by such Person in respect of rnoney
borrowcd by others and (b) ali obligations of such Person evidenced by bonds, debentures, notes ai'
siii i lar instrunicuis.
"lndemnified Agent" has the meaning specified iii Section 11 .02(a.
"lndeninifiedLender" lias lhe menniiig specified ia Seclion 11.02(b),
"lndeiniiified Pci'soii' lias lhe n-iean ing specified in Section 11 .02(c.
"lndemnified Taxes" nieans any Taxes iniposed by Brazil ar any polilical subdivision thereof
or taxing ar other auihority therein ether tliari Excluded Taxes.
lndependeiil lnvestnient Hanker" means one of the Reference Treasui'y Dealers (as defined
heiow). appoiiited by the Guarantor.
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"Initial Public lrifoniialioii" rncans the information described in Schedule A as posted by lhe
Borrcwer in Engi ish on the date li ercof i o fulfil Iment ofthe cond itiori ili Section 7.01(c).
"Interest Payment Date" has the nieaning specified in Section 3.02(c).
"Laws" means, collectively, ali international, forein, federal. state and local siatutes, treaties,
ruies, guidelines, regulatioiis, ordinances, cedes and administrative ar judicial precedciits ci
authorities, including lhe inlerprctatiou ar administration thereof by any GovtrnmcnlaI Authority
charged with lhe enforcernent, interpretation ar adniinistration thereof, and ali applicable
administrative orders, directed duties, requests, licenses, authorizations and periiiils of, and
agreements with, any Qovernmentai Autliorily, in each case whether or not having the force of law,
provided dial, if not having the force of Iaw and if with reference te a baiik, it is being adhered to by
banks generaily.
"Lender" lias the meaning spccilkd in the intrnduction hereto, and sucli parlys respective
assigns.
"Leiiding Office" means the office or offices of lhe Lender as thc Lender may froiri time to
time noiify lhe Administrative Agent and the Borrower.
"Loan" lias the mcaning set forth iii Sectíon 2.01.
"Loan Commitment" has the meaning set ftjrth in Section 2.01.
"'1ake-WhLe Amouni" lias the nieaning set fortli in Section 3.03(c).
"Obligations" mcans ali advances te, and debts, liabilities and payrncn obiigations of, the
Horrower arising under this Agreemcuit, in each case whether direct ar indireci (ineluding those
acquired by assurnption), absolute or coutingenl, due or to become due, now existing ar hereafer
arising.
"Other Connection Taxes" means Taxes irnposed as a result of a present or future conHeci ion
belween the Lender and the jurisdiction iII1iosing such Tax other Iliati colineetiolis arising froni the
Lender haviiig exeeuied, dclivcred, beconie a party te, perforrned its obligations under, received
payinent under, rcceived or perfected a security interest under, engaged in any other transaction
pursuant te, ar enfbrccd this Agreement.
"Oliier Taxes" means ali present ar future stamp or docunientaiy taxes ar any oilicr court,
excise or property taxes, charges ar similar ievies iniposed by Brazil or any polilicai subdivision
thereof ar taxing or other autliority therein and arising from any payment made ulider an appiicable
docurnent or froni the exceution, delivery ar eiiforcenient of, or oilierwisc with respect to an
applícabie document except any sucli taxes tiiat are Other Connection Taxes imposed with respect to
an assignrnent(otherllian an assignrnent foliowing an Event ofDef'auIl),
"Participant" has lhe nieaning s1,ecifled in Section 1 3.04(d.
"irticipation" has the. rneaniug spccificd in Section 13.04(d).
'Piynient Account" means the segregated non-inlcrcsl benriiig trust account maintaiuied with
Wilniingtoui Trust, N.A., Wilniington, DE, ABAj! 031100092, Acct No, 103170-000, Acct Namc:
Corporale Capital Markets, Reference: Santa CaIaiina ar sucli other account of the Adniinistiativc
Agent in the tjnited States of Arnerica as froni time te time may be designated by lhe Administrative
Agent te thc Borrcwer in writing.
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"Priodjc Pubiic liiformation" means lhe inforniation dcscribed in Schedule 8 as pose
the Borrower ou lhe date hereof and the inforination posted fu'orn time to time thereafter lo accordancc
wjtli Seciioii 9MI'ix).
"Person" rneans any natural person, corporation, limfted Iíability company, trust, jaint
venture. association, conipany, partnership, Government& Authority ar other entity.
"Post-Dcfauk Rate" rucans, in lhe case ofaiiy overdue priiiepal, interest, ar other aniouii un
or in respect of the Loan, a rate por annuni which is equal to the sum ef' 1% por aniiurn over and above
the interesi rato otherwise applicable to lhe Loaii.
"PrivateExternal Indebt
ess" means any fndebtedness of the Guarantor, other than
obligations of the Guarantor evidenced by boiids, debentures, notes or similar insrurnents, for ni- íli
respect ofarnounts borrowed ar raised under any loan ar credit facility or guarantee incurrcd which is
payable by às ternis ar at lhe option of its hoider in any currency other than Brazilian currency.

"Rfercnce Treasury Dealer" rneans Merrili Lynch, Pierce. Fenner & Smith Incorporated and
four other dealers selecLed by lhe Guarantor, ar trieir afTiliates which are primary United Siates
guverurnent securities dealers, and their respective successors; provided that if any of the foregoing
shall cease to be a primary IJiiiLed Statcs government securities dcaler iii New York City (a Primary
Treasury Dealer"), lhe Guarantor will 5ubstitule llierefbr aiiotlier Primary Treasury Dealer.

"Reference Treasury Dealer Ouotaiion" means, with respect to each Reference Treasury
Dealer and any repayment date, the average, as deterniined by the Guarantor, of the bid and asked
prices for the Cornparable Treasury Issue (epressed in each case as a percentage of às principal
ainowil) quoted iii writing tu the Guarantor by such Reference Treasury Dealer at 3:30 pm New York
lime ou lhe third business day preceding such repaynient date.

"Registe r" lias the meaning specified in Section 13.04(c).
"ROF" means the Declararory Registry of Iinaiieial Operatioiis (Registro Declaratório de
Operaçõe.'. Financeiras) on the Informarion System of lhe Ceiitral Bank ofBraiI.
"S enate Resolution" lias the meaning specified in the introduction herdo.
"peoified Federal Debt" lias the meaniuig specified in the íiitroduction hereto,
"State Law" lias the meaning specified iii the introduction hereto.
"Taxes" meaiis ali present or future taxes, levies, impnsts, duties, deductions. wilhlioldiuigs
(including backup withholding), assessmenls, fees ar other charges imposerl by any Govcr-niiiena1
Authority, inchuding any interest, additions to ta.x ar penalties applicable thereto.

—TreasuryRate» means, with respect to any repaynieiit date, the rate pci' annum equai to lhe
semi-annual equivalent yield to rnaturily ar iiiterpolated rnatunty of the Coinparable Treasury Issue,
assuming a price for the Cornparab!e Treasury Issue (expressed as a percentage of às principal
aiuount) equa] to the Cornpai'able Treasury Price for such repayrnent date.
"United_States" and "U.S." rneaiis the Uniled States of America (including the Stalcs thci'eof

and the District of Coiumbia) and às territoríes, às possessions and other arcas subjeet to lis
j urisdictioii.
"USA Patriol Ad" lias tlicnieaning specificd in Scction 13.12-
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1.02
Other lnterpretive Proviscons. Witli reíerencc to this Agreemeni, uuless
otherwise specified herein:
The definilions ofterms hercin shall apply equally to the singular and plural fornis of
(a)
the lei-nis defincd. Wheneer the context may requirc, any pronoun shall include the corresponding
inasouline, Feininiiie and ncutcr fornis. The words include," inc1udes" and including" shall be
dccmed to be followeij by lhe phrase "without liniitatíoji" The word "will" shall be construed to have
the sarne meaning and effect as lhe word "shall." Unless the context requires otherwise, (i) any
definilion of or reference to any agrcenient, instrument ar other document shall be construecl as
referring te such agreement, instrument ar other docunient as from time to time arnended,
suppierncntcd ar otherwise modtfied (subject to any restrictions on such arnendnients, supplements ar
modificarions set forth herein), (ii) any reference herein to any Person shall be construed to include
such Pcrson's successors and assigns, (iii) the words herein," "hereaf' and "hereunder," and words
of similar impoti when used herein, siiall be consli-uecl to refer te this Agreement in irs entirety and
not to any particular provision thereof, (iv) ali refcrences herein to Articles, Sectioris, Exhibits and
Schedules shall be conslrucd to refer ia Articles and Sections cf, and F.xhibits aiid Schedules to. this
Agreement, and (v) any reference to any law shall include ali statutory and regulatory provisions
coiisolidating, amending, replacing ar interpreting such Iaw and any reference to any Iaw ar reguiation
shall, unless otherwise specified, refer to such law ar regulation as amended, modified or
suppleniented fiorn time to time.
In the computatioli of perinds of time froun a specified date to a ]ater specified date,
(b)
lhe word "froni" means "froni and ineluding," the werds "to" and "until" eaeh niean "to but
excluding" and the word "through" means "te and including."
Sectioii headings herein are included for convenience of reference only and shall not
(c)
affecl lhe interpretation of this Agreement.
1.03
Dav. Iinless otherwise specified, ali references herein to times of
day shall he references toNew York time (daylight ar standard, as applicab(e).
ARTICI.E Ii
THE COMMITMENT
Loan. The Lender agrccs, ou and subject lo tlic terrns and conditians of this
2.01
Agreemeni, upou satisfaction of the conditions precedent sol forth in Article Vil, to niakc oule teriii
loan to lhe Borrower in lhe ainount of IJS$1726,441 ,566] (the "Loaii") on lhe Closing Date, by
crediting the Account with an amouni reprcsenting lhe agglegaíe principal amount of the Loan (the
"Loaui Commilrnent"). Amounts repaid or prepaid with respect te lhe Loan rnay not be reborrowed.
Evidence of Loan. The Loan shall be e'idenced by one ar more accounts ar
2.02
records maintained by lhe Lender in lhe crdínary course of its busiiiess. The a000unis ar i-eeoi-ds
rnaintained by lhe Lender shall be prima facie evidence of- the aniount of Lhe Loan and the iiilerest and
payments tliereon, Any failure to so reeord or any errar in doing se shall not, however. iiniit ar
otherwise affect lhe obligation of the Borrower hereunder to pay any aniount owing with respect to
the Obligations.
ARTICLE III
PAYME1JTS OF PRINCIPAL ANI) INTEREST
Repayment. The Borrower unconditionally proínises te rcpay to the
3.01
Administrative Agent for the benefil of the Lender lhe aggregate principal amoujil øí Lhe Loan
outstanding semi-annually in arrears iii accordanco witli the amortizatiou scheduIe atlaclied hereto as
J. 2022 (the 'Final Maturity Date');
ExhibitA (the "Amortization Schedul&') and ending ou 1
provkkd, boi'ever, thal lhe final pri nc i pai i iislal Inient of lhe Loan shall be repaid on the Final
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Maturity Date and in any event shall be in an aniount equal te the aggregate principal aniount of the
Loan outstanding ori such date.
3.02
(a)

Iiiicresl.

Interest Generaily. The Borrower agrees to pay to the- Adniniistrative Agent: for the

beiiefit of the Lender interest on the unpaid principal amount of the Loan for lhe period from the

Closiiig Date iintil the date such Loan shall be paid in fui at the rale of 14.010% per annum.
(b)

Defauli interest. Notwithstanding the forcgoing, if lhe Borrower fails to make any

paymení of principal or inlercst or any other payrnent on ar in respect of lhe Loan, on or before its
due date as speciflcd iii this Arecincnt or as notificd to the Borrower, thc Borrower agrees te pay to
the Adniiiiistrative Agent foi' the benefit of tlic Lender interest at lhe Post-Defaull Rale on such
ovcrdue anlounts to the fullest exient permitted by applicab!e law from lhe due date until paid in fuli.

(e)
in arrears on

lnterest Paypiient Dates. Accrued interest on the Loan shall be payable serniannually
of each year (each, au "Interest Paynient Date"), coinniencing 00

í__] and L J

[]. provided Ilial iiiteresl payable ai lhe Post-Deíault Rale shall be payable from trne te time on
dcniand or. in lhe ev e nt of ali Acceleration, as set forth iii Sections 10,02 and 10.03.
3.03 Prepayment.
(a)
lf(i) the Borrowcr becornes aware that it is unIawftl for the Borrower to perform any
cií its, obligations uiider this Agrccnent (ii)this Agreenieuit ccases te be in fuil force and effeci or
(iii) any of the rights of the Lender or the Adniinislrative Agent uiider this Agreement are ei- will be
deferred ar subordinated or are or will be extinguislied or hecome unenforceable for any reasoii. the
Borrower shall imrnediately notify lhe Lender and the Administrative Agent in wriling of sucli eveiit
or circurnstance. Upon its receipt of any such notice, Lhe Lender may, at its option, require Lhat the

Borrower repay within 30 days the aggregate principal amount of the Loan outstanding at a price
equal to 100% of the aggregate principal arnount of the Loan outstanding, plus accrued and uiipaid
interesi, if any. up te, but not includingthe date ofrepayment.
(b)
lfany Law lias made It unlawfuL or any Governinenlal Authority purporting to liave
junsdiction over the Lender lias asserted that ii is uniawful, for lhe Lender to make, maintain or flind
lhe Loan ar te per-forrn any of its obligations under this Agreernent. then the Lender shall irnmediatu!y
notify lhe Borrower and the Adiiiinistrative Agent of such event or circumstance. Upon the issuaiiec
of any such notice, Lhe Lender, or the Adminisirative Agent on behalf of the Lender, may, aI its
option. require tliat the Borrower repay within 10J days the aggregate principal amount of lhe Loan
outstandiiig ata price equal te 100% of the aggregate principal amount of the Loan outstandiiig, plus
accrued and unpaid inlerest, if any, up to, but not iuicluding flue date of repayment; provided lhat,
beforc Víving any such notice, lhe Lender agrees te use cornrnercially reasonable efforts (coilsisleiit
with its internal policy and legal and regulatory restrictions) to (A) assign lhe loan pursuant to Sectioii
13.04 if such assiglumeni would allow the Loan to rei-nain outstanding pursuant te its teriiis, or
(B) designate a different Lending Office if such designation would allow the Lender te make and
maintain its Loan hereunder, and for either of the foregoing, would nol, in the rcasonablcjudginent of
the Lender, be disadvantageous to the Lender.
(e)
Thc Borrower Inay, ai its optíoiu, upoii givilig noi less than 30 days' notice te the
Lender and the Administrative Agent, repay tlic Loan, in wiuole but not in pari, at any time ar froiii
time to lime prior to the Final Maturity Date, at a price equal te 100% of the aggregale principal
aiiiount of the Loan outstanding, plus lhe Make-WhoIe Amount (as defined below), plus aecrucd and
unpaid iiileresl, if any, up to, but not includiiig the date ofrepayinent "Make-Witole Aiiiouiit" nucaris
the excess of (i) the sum of the present values of each remaining scheduled paynient of principal and
interest ori the Loan (exclusive of interest accrued to lhe date of repayment), discounled te thc
1epnynlent date ou a serni-annual basis (assuiiuing a 360-day year consisting oftwelve 30-da).'

iliorlIlis)

73480 Quarta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2012

at the Treasury Rate plus 25 basis poinis over (ii) the aggregate principal amount of the Loan
outstanding.
ARTICLE IV
PAYMENTS, ETC.
4.01 Payments.
(a)
Payments Gcncrally. Each payment of principal, iuilcrest and other arnounts te be
niade by the Borrower to Lhe Adrninistrative Agent for lhe benefir ofthe Lender under this Agreerneni
shali be made iii U.S, Dollars, in immediately available funds, withoul conditicin or deduction for any
eountcrclaiin, defense, recoupmeut or set off, to lhe Payment Accouiil (or such other hank account of
the Ad]nillistrdtive Agent notified by flue Adrninistrative Agent te lhe Borrower in writing at least
three Business Days prior te the applicable payment date) not later than 6:00 p.m. New York time em
Lhe Business Day inimediaíely prior to the date cm wliich such payment shall bccome due. In the event
Lliat any auiounLs other than sclicduted principal and intcrest and Additionai Ainounts related thereto
are due. by 110 later than the Business Day imrnediately preceditig lhe relevant date for any such
payment, the Borrower shall iiútify lhe Lender and the Administrative Agent in writing of such
payment, including the amounts of each cornponent thereof.
Non-Business Da's. Ifany payment under this Agrccment is stated te be due on a day
(b)
that is not a Business Day, theri such date shail be cxtended te the next Business Day (without any
addilionai interest heing payable as a resuit of such delay).
Place of Payment. The place of payment shall be in the City of New York, State nf
(e)
New York, lJnited States of America or such other place in the Uiiited States of Anierica that the
Adniirristrative Agent dcsignaies.
Computations. Inlerst on the Loan shall be computed on the basis of
4.02
a 360 day year oftwelve 30 day mOli lhs.
ARTICLE V
RAN KING
Ranking. Ali clajms under lhe Loan are direct, unsecured, unc.onditional and
501
tinstibordinacd obligations of the Borrower and shall rank pari passu in riglit of payment with ali
other piesent and future unsecured and unsubordinated Foreígn Currency lndebtedness of (lie
Rorrower(otherthan obligaLions preferred by statute or by operation ofLaw).
ART1CLE VI
TAXES; PAYMENTS OF ADDITIONAL
AMOIJNTS
6.01

Pavmcnts of Additioiial Anuouiits.

Ali payrnents of principal, preirilum, interesi ar any other amount by, ai lhe directioii
(a)
of or on behalf of the Borrower under this Agreement vi1I bc made free and clear o!, and without
deduction or withholding for or ou accounL of, any Taxes, unkss such Taxes are required by
appiicable law to be deducted ar witliheld. !íany such Taxes are required te be deducted ei' withiield,
the Borrower wiU pay such additional ainounts ("Additional Amounts") in respect of Indeiiinified
Taxes as may be neccssary lo ensure ihaí the aniounls received by the Adnuiiiistrative Agent and lhe
Lender, as app!icable, afier such withlinlding or deduction o! Indemnified Taxes (including
Iiideinniíied Taxes required te be deducted or withheid ou amounts payable under this
Secuion 6.01(a)) will equai flue respective amounts that would have bccn receíved under Luis
Agi eernent in the absence of such withholding ar deduction.
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If lhe Leinider is entiiled to ali cxemption from or reductioii ofwithhoiding Tax wih
(b)
respect to payments made under this Agreeinent, thcn the Lender shall deliver to the Borrower.. ar the
time or limes ieasoiiably requcstcd by the Boriowcr, suei properly conipleted and executed
docuuiieiitatinn reasonably requested by thc Borrower as will perrult sucli payrnenis Lo be made
witlioui withíio]diiig or at a redueed rale oí witliholdirig. Notwitlistanding ariytliing to the coritrary iii
lhe preceding seiitenee, thc corrtpktioíi, exe.eulion and submission of such documentation shall not be
reuíred if such compiclion, execution or subrnission would subject the Lender to any material
urireiniburscd cosi or expense or would inaterally prejudice the legal or commercial positioli of the
Leuder, nor sIialJ anything hcr-ein be construed to require the Lender to make available its Tax returiis
(or othcr íliforonatinn rclated to its Tax returns tliat it dccms confidenlial) lo the Borrower ar any olher
Peu-son
(c)
Without lirniting Lhe provisions of Section 6.01(a) above, the Borrower shall timely
pay any Other Taxes irnposed on or with respect to this Agreeirient to the relevani Governmenlal
Autliority iii accordance with applicable Iaw.
6.02

Tax lndcmnif'icalion. The Borrower shall, without duplicaen of any arnourits

payable under Section 6.01, and does liereby agree to, indernnify the Administi -ative Ageiil and the

Lender, as appiicablc and shall make payrnent to the Administrative Ageuit ar lhe Lender. as
applicable, upon deniarid iri respect thereof for the fuil arnouiit of any rndcrnnif.ed Taxes or Othcr

Taxes (including lndemriified Taxes ar Other Taxes imposed or asserted on ar attributablc to ainounls
payable under luis Section 6.02) payable or paifi by the Borrower. lhe Admiiiistrative Agent or tlic

Lender or required to be withheld ar deducted from a payinent to lhe Administrative Aetit or tlie
Lender. and any penalties, interest and rea.sonabk and documented expenses arising therefrom or with
respect ihereto. wliether ar not such !ndernnified Taxes or Otier Taxes were correctly or legaily
imposed ar asserted.
6.03
(a)

Increaseri Costs.

Increased Costs Generalhi. !fariy Change ia Law shall:

(i)
impose. modify or deem applicabie any reserve, specrai deposit, conipulsory
loan, insurance charge or similar requirement against assets of, deposits with or for lhe
account of, ar credit exteiided or paríicipated iii by, the Lender;
(i i)
change lhe basis of taxation of paynients to the Lender iii respect iliureuí
(except for taxes covered by Section 6.01 or 6.02 and the imposition of, or any chaiige ia flie
rale of, any Excluded Tax payable by the Lender); or
and thc rcsult of any aí the lbrcgoing shali be te increase the cosi to Lhe Lender of malçipig ar
maiuitaiiiiiig the Loan, ar to reduce the atnount of any sum i-eccivcd or receivable by the Lendei
hereunder (whether of principal, iuitcrest ar any olher anlount) then, upoii requesi of Lhe Lender, lhe
Borrower will pay to the Lender such addtiona1 aniount ar ninounis dulyjusíified and docunicnted as
will cornpensate the Lender for such additional costs incurred ar reduction suffcred; proiidedthat lhe
Lender determines in good faitii such increased costs cannot be avoided by it taking reasojiable
iiieasures avaiiable to il and, provickdfiirther dia lhe Lender will make comrnercially reasonable
oft'orts to (A) assigii the bali pt.rsuarit to Section 13.04 ifsucli assignment would ahlow lhe Lender to
ivakc and nïaiiitaiii its Loan hercunder without suei additional costs ar (B) designate a different

Leiiding Office if such dcsignatioii would allow Lhe Lender te make and maintaili ils Loaii hereunder
without such additioirnl costs, and for cither of lhe foregoing, would nor, in the reasonable judginent
of the Lejider. be disadvapitaenus to the Lender.
(b)
Certificates for Reimbursenient. A certificate of tlie Lerider setting forth lhe amouiit
or amounis nccessary te compensate tlic Lender ar its holding compally, as the case lilay Se, as
speciíted iii subsection (a) of this Section and dehivered (o lhe Oorrower shall be coiiclusive absent
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rnanifest error. The Borrower shall pay the Lender the amourit shown as due 011 any such certificate
wit]13n 10 fusiness Days after receipt thereof
(e)
Delay in Reguests Failure or delay on lhe pari of the Lender lo demand
compcnsatiou pursuant to the foregoiiig provisions of this Section sÏiaII not: constilute a waiver of the
Lenders right to demand such cornpcnsation, provided that the Borrower shall not be requred to
conipensate the Lender pursuant to the foregoiiig provisions of this Section for any increased costs
incurrcd or reductions siiffered more than nine rnoiiths prior to the date t}iat Lhe Lender notifies the
Borrower of the Change in Law giving risc to sucli increascd costs or reductiorus and of the Lender-'s
icitentioui to claim compensatioíi therefor (cxcept ihai, if ihe Change in Law giving risc to such
increased cosis or reductions is retroaclivc, Ilien tlie niuc-rnonth period rcferred to above shafl be
exlended to include the period ofretroaclive cffcct thercot),
6.04
Trealrnent of Certain Refunds. If the Lender or the Administrative Agent
determines. in às sole discretion exercised in good faith, that it lias actually reccived a refund ofany
Taxes as to whieh it lias been indernnified pursuant to this Article VI (and lhe Lender or lhe
Adniinistrative Agent, as applicable, is permitted to retain such reíund), iL shall pay to the Borrower
an aniouiit equal to such refund (bul only to the extent of indcmiiity payrnents inade under this
AriícIeVi with respect to the Taxes giving risc to such refund), net of ali out-of-pocket expenses
(mcluding Taxes) of the L.enderorthe Administrative Agent, as applieablc, and withotit interesi (other
than any interest paid by the: relevant Govcrnniental Authority with respect to such reíund). The
Borrower, upon lhe request of the Lender or the Administralive Agent, as applicable, shall rcpay to
the Lender or lhe Administrative Agent, as applicable, fie amount pad ovcr pui-suanl to this
Section 6.04 (plus any penalties, interesl or olhcr charges irnposcd by the relcvant Govcrnmenlat
Autiiority) in the event that the Lender or lhe Administrative Agent, as applicable, is rcquircd to repy
such refund Io such Govcrninental Atuthority. Noiwithstanding aiiyrhing to the contrary in tIiis
Section 6.04, iii no eveni will the Lender or Lhe Administrative Agent be required to pay any amount
lo the Borrower pursuant te this Section 6-04 if lhe payrnent of such aniount wouLd place the Lender
or lhe Administrative Agent in a less favorable net affer-Tax posilion than lhe Lender or Lhe
Administrative Agent would have been in if the indernuiification paymenis giving risc to such refund
Iiad riever been paid. This paragraph shall not be ccnstrued to require the Lender or the Administrative
Agent to make available its Tax retures (or any other mformation relating to iis Tax returns (hat il
deenis confidential) to the Borrower or any other Person.
Survival. Ali of the Borrower's indemuiiflcatinn obligalions under this
6.05
Article Vi shail sui-vive teniuination ofthe Lcian and repayment of ali ether Obligations hereunder.
ARTICLE Vil
CONDITIONS PRECI3DENTTO LOAN
Conditions, lhe obligalion of the Lender te make the Loan hereunder ou the
7.01
Closirig Date is subjeci to satisfactioii of the foliowing condilions precedent:
(a)

no Defauli shall have occurrcd and be continuiclg;

the representalions and warranties rnade by lhe Borrower in Article VIII and by the
(b)
Guarantor in Article XII shall be true and complele in ali respects on and as oFÉlie Closing Date;
no moratorium shall have been declared in respect of any Foreigui CLlruclicy
(c)
Incicbtedness of the Borrower or the Guarantor and no restriction or requircrnent not curreuitly iii
effect shall have been imposed, whetlier by legislative cnactmcnt, deçrec, rcgulation ar otherwise, thal
lirnits lhe availability or Lhe traiisfer offoreign exchange by lhe Borrower or the Guarantor.lhe Borrower shall have paid the, fees and expenses of the Lender as set forih in
(d)
Section 11 .03 hereto; and
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1) Lhe liiitiai PubIi

(1)
the Lender shall have rcceivcd lhe foliowing documenis, each of which sIiaII bc
originais or electruiiic copies (followed promptly by origniais) uiilcss othcrwisc specifled, each
properly execute.d and dated the Closing Date (01- , in thc case ofcertilicaies of goveriimental officials

(otlicr than those of the Borrower) a recent date beforc the Closirig Date) and cach in forrn and
substance satisíactory to Lhe L.ender:
(i)

counterparts of this Agreement, each duly exe.cuted by the Borrower and b

Brazil, represented by their respective legal representatives;
(ii)

au opinion, dated the Closing Date, of the Attoriicy General (Procurador-

Gera!) of the Horrnwer, as to lhe rnatters set forth in Exh ibit 8-1

(iii)
ali opinion, dated the Closing Date, of the Attoniey General of the National
Treasury (Procirador-Geral da Fazenda Nackmal) of Brazil as to the niatters set forth in
Ediibit 13-2;
(iv)

ali opinion, dated lhe Closing Date. of Aniold & Parter LLP, special

U.S. counsel to the Borrower and lhe Guarantor, as to the matters set forth in Exhibit B-3

(v)
an opinion, dated file Closing Date, of Machado, Meyer, Sendacz e Opice
Advogados. special Brazilian counsel to the Leiider
(vi)
an opinion, dated the Closing Date, of Milbank, Twccd. I-Jadlcy & T'vleCloy
LLP, special U.S. counsci lu the Lender, and
(vi i)
a copy of the authorizatíon issued by the Federal Seiiate of Brazil for the
Borrower to incurthe Loan and to execute, deli ver and perform this Agreenient.

ARTICLE VIII
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES
8,01

Representations and Wariantk. l'fie Borrower represenis and warrants that:

(í)
Authorizatioi. The execution, deflvery and perfonnance by the l3orrower of
this Agrccuncnt lias bccii duly authorizcd by the Borrower, includiiig pursuant to the Siate L.aw.
(i i)
-Governí-liental Authorizatiori OlIter Consents. No approval, cotiseni,
exeniption, atithorizaticn, ar other actiori by, or notice to, or fihing with, any appiicable Governnieiital
AuthoriCy ar ally other Person is necessary or re.quircd in connectioii witit (a) Lhe execution, delivery
or pertbrinance by, ar cníorc-ement against, the Borrower ufthis Agreenieiit, or for the consurnaiation
oftlie transactions contcniplated hcrein ar (b) lhe cxcrcke by lhe Leruder or an' other party lhereto of
its rights under this Agreement. except for (1) Lhe registration of the niain financial terms of the Loan
under the ROF prior to Lhe rerniltance of funds foi- the paynlent of anv amounis due and payable
hereunder. (II) registratioui with lhe Central Bank of Brazil of the schedule of paynients ia couinection
with the L.ean, after the entuy of the related proceeds into Brazil, (111) any ainendrnent to the ROF thai
nlay be required pursuant to Central Bank of I3razil's regulations to e.nable the Borrower to reflui
payinents abroad in foreign currency under the Loan other than original scheduled paymeiits of
principal, inlerest, coiriniissiouis, cosis and e.xpeuises c.onlernplated by the relevant ROF and (IV) any
other approvals, aulhorizations, or other actions. notices or fuiings thal have been obtained or
coinpleted prior to the date hereof.
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(iii)
Binding Effct. This Agreement: has been duly executed and dclivered by the
Borrower. I'his Agreernent constitutes a legal, vahd and binding oblgaLion of the Borrower,
enforceable against the Borrower in accordance with às terms.
i:iv)

EriforcealjiliLy. To ensure the legality, validity, enforceabiUty, priorily or

admissibility in evidence iii Brazil of [bis Agreement, ir is foi necessary that this Agreement or any

other docurnents or instrurnent be registered, recorded or filed with any court or other authority in
Brazil (other ihan the translation thereof in accordance with Seption 8.01(y] and the publicalion ela
surnniary t]iereof in aceordance with Secion 9.01 (vi 1 i)).
(v)

Proper Legal Form. This Agreement is in proper legal form under the laws of

Brazil for the eiiforcement lhereof against the Borrower and does not contain any prOVisiOfl that is

conhiary to Brazilian law or public policy under the laws of Brazil; provided ihat, for the
cnforceabiiity of this. Agreement before Brazilian courts: (i) tile sigliatures of the: parties signing this
Agreernent outside Brazil must be notarized by a notary public qualified as such under the laws of the
place of signing and the signature ofsuch riolary publie must be authenticated by a Brazilian consular
olTicer ai the corresponding Brazilian constilate and (ii) this Agreemeni must be u-drlslatcd 11110
Portuguese by a sworn transiator and a summarv published tiiereof in accordaiice with
Section 9.Ol(viiii). Ali formalitics required in Brazil for the validity and cnlbrccability of this
Agreement have beca conipleted, excepi as conlemplated by the preceding senlenec.
Choice of Law Consent te Jurisdiction Appointmen* ofAent for Service of
(vi)
Process. (A) The agreement of the Borrower tlial this Agreement shall be governed by, and constri,cd
ia accordance with, lhe laws of the Siate of New York would be recognized and etTeclivc iii tite coLIrts
of Brazil in any action or proceeding arising out of or relating te ihis Agreement. (B) (i) The
submissioii of lhe Borrower pursuant te Section 13.13, te arbitral proceedings in New York, New
York. and (ii) the appointnient of Lhe Authorized Agent (as defined herein) as its authouized agent for
the purposes described in .Section 13.13(cl are each valid and legaily binding ao the Borrower.
(C) Any award (au "Award") of an arbitral tribunal under or pursuant to lhe pinvisions of Section
13113 thal conforms with Brazilian public policy will be enforccabic against the Borrower 'n the
Federal courts of Brazil without reexamination of the nierits ifsuch Award is ratified by the Superior
Court of Justice of Brazil. Such ratification can be obtaincd if such award: (i) fulfuis ali formalities
rcquiircd for the enforceability thereof under the laws of the country where lhe sarne was granled;
(ii) was issued by a ccmpetent arbitral tribunal alier scrvice of process upon the parties to the adiou
as is required by the ru!es ofsuch arbitral tribunal; (iii) is not subject te appeal (iv) was authcnticated
by a Brazilian consulate in ihe country whcre lhe sarne was issued; and (v) does not offend Brazil ian
iiational sovereignty, public policy or gond morais and is not against the principies of Brazilian public
policy as set forth in Brazilian Decree Law No. 4.657, dated Septeniber 4, 1942. (1)) Service of

process eífected in the niaiiner ser forth in Section 13.13(c) wili be elTcctivc te confer vaiid persouiai
,jurisdiction overthc Borrower to the exlentof any action referred ia iii Section 13.13.
(vii)

Fuli Faith and Crcdit; Rankig. The fui[ faith and credit of lhe Borrower lias

been pledged for the due and punetual paylilent ofamounts due with respeci te lhe Leari and ali other

financial Obligalions; the payrnent obligations of the l3orrower liereunder are and wili at ali times be
direct, uncondilional, unsecured and unsubordinated obligalions of lhe Borrower, ranking pari pas.vu
iii right ofpayrneiit with ali olher preseni and future unsecured and iinsubnrdtnated Foreign Currency
lndebtediiess of the Borrower.
(viii)

Litigation. There are no legal or governniental actions, suits, arbitrations ar

proceedings periding te which the Borrower is a party which, ifdeterínined adversely te lhe Borrower,
would ind víduaily o" ia the aggregate have a material adverse effect on the financial, econcniic or
fiscal condilion of the Borrower or às ability to períorm lis obligations under this Agreement; and, to

the besi of the Borrower's knowledge, no suck actions, Sulis, arbitrations or proceedings are
threatened which, if deterrniiied adverseiy te the Borrower, would individually or in lhe aggregatc
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have a material adverse effect on the financial, econornic ou fiscal coiidílion of lhe Borrower ÔI
ability to perforrn its obligations under this Agreemenl
(x)
No Default No Conflict, The Borrower is noL in default iii the layiilcnt of
principal, interest ar any other amount owing on any obligaton iii respect of any lndebtedness and the
Borrowcr lias foi received any notice of default or acceeration with respect te any obligatioii iii
respect of any !iidebtedness, in each case or in the aggregate. wliich would have a material adverse
efiëcr cii thc financial. econornic ar fiscal condition of the Borrower or its ability te perforrn its
obligalioils under this AgreerrienÉ, the compliance by lhe Borrower with ali of the provisions aflue
this Agreeinent and Lhe consummation of file transactions herein coiiternplated will nor confilci with
or result in a breach of any of Lhe terms ar provisions of, ar constitute a default under, lhe Constitiition
of Brazil. as anieiided to the date hereaf, the Constitution of the State of Santa Catarina, as arriended
to the date liereof, any stalutes, laws, decrees or regulations of Brazil or the State ofSaiiía Calariiia
(x)
Absence of Iinmunity. The Borrower hereby represents and warrants that it
[ias no right to inimunity, on Lhe grounds ofsovcrcignly or otherwise, from the service ofprocess ou
jurisdiction or anyjudicial proceedings of any coiiipctent couri Iocated in Brazil or fron-i executioii of
anyjudgmeuit in Brazil with respect to its obligations ar any other matier under ar arising out of ar in
coiiiiection with this Agreement (except for the limitation Cli alienation of public property referred to
iii Article 100 of the Civil Code of Brazil) ar firam the executioii or eiiforcemcnt in Brazil of any
arbitral decision and to the exte.rtt that the Borrower is or bcomes entitled te any such irniniinity with
respect to Lhe service of process or jurisdiction ar any judicial proceedings of any competent couli
localed in Brazil, it does hereby and wili irrevocably and unconditionally agree not to pLead or claim
any such iirlrnuiiity with respect to its obligations or any other matter under ar arisilig oul of or in
connectiorl with this Agreement.
(X 1)
Lgaiily of Lhe Loan. The Loan lias been duly aulhorized pursuant to lhe State
Law and puusuant te the Senate Rcsolution.

(xii)
Leality of Appointment of Lender. The selection of lhe Lender and lhe
executioii oflhis Agrecinent wcrc conducted in accordaiice with applicablc Iaw,
(xiii)
The Public Information. The Inilial Puljiic iiiforrnation of lhe Borrower as of
lhe date hereof is derived from a pubikation ef, ou supplied by. the Borrower or ano of its agencies or
instrunientalilies and is provided 011 the authority oftliat publication as a publio official docunient of
the Borrower ar on the authority of Secretary of Fiiiance nftlie State ofSaiita Catarina, f____
ARTECLE IX
CDV EN AN TS
9M1
Covenaiits, The Borrower covenanís and agrees that, so long as lhe Lean is
oulstanding aiid until payrnent in fuil of ali arnounts payable by the Borrower hereunder and paymelit
of ali ollier Obligations:
(i)
Performance of Obligatioris. The Borrower sliaii pay ali aniouiits owed by ii
and cornpiy with ali its other obiigatfoiis under the terms of tliis Agreement iii accordance with lhe
lernis hereof,
(i i)
Maintenance of Approvals. The Borrower shali duiy obtairi and maintain iii
fuil force and effect ali governwientai approvals, consents ar licenses of any Governnienlal Aulhorily
havingjurisdíction over it or the transactions contemplated herein, as well as of any tliird parly under
any agrecrncnl te which Lhe Borrower may be subject, in ccnnection witli its execution, delivery and
perforrnancc of lliis Agrccincnl ar the validity ar eiiforceabilily of this Agreemeiit or Lhe pei-forniance
of Lhe tua nsflct nos conteniplated here iii.
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(iii)
Notice of Certain Events. The Borrower shall proinptly deliver te tlie Lender
and lhe Adrninistrative Agent upon becotning aware of any Default under this Agreement a notice
setting forth the nature of such Default and what action the Borrower proposes te take in respeci
thereof.

(iv)
Further Actions. The Borrower shall, at its own cost and expense, salisfy any
coiidition or take any action (includiug the obtaining or effecting of any necessary consent, approval.
authorizatiori, exemption, fiIin, license, order, recording or registration) at any time required, as may
be necessary ar (in the rcasoiiable opinion of, and as rcquesled by, the Ádminisirative Agent)
advisable (provided such request is in compliance with applicable iaw), in aceordance with applieable
laws andfor regulations, te be taken, fulfilled or done in order (a) to enable the Borrower to IawFulIy
euler mio, exercise its rights and períorm and comply with its obligalions under luis Agreement, (b) te

ensure iliat lhe Borrower'5 obligations under this Agreement are legaily binding and enforceable.
(c) to make this Agreement admissible in evidence in the courts of Brazil ar in any arbitra] proceeding
as set lbrth in Section 13.13, (d) to enable the Lender andfor lhe Administrative Agent te exercise and
eiirce in such courts ar before such arbitral tribunal its rights under this Agreement and any other
docuinents entered into in corinection therewiih te which ii is a party and (e)to cusure that the
Guaranteed Obligatioiis are guaranteed by the Guarantur.
(v)
Maintenance of Ranking. The Borrower shall ensure that its obligations under
the Loan will at ali times rank at ieastpcaipassu in right ofpayrrient with ali other present and future
unsecured and unsubordinaled Foreign Currency Indebtedness froni time to time outstanding aí the
Borrower.
(vi)

Use.pf_Pro1.. The proceeds from the Loan shali be used by lhe Borrower

exclusively te repay the Specified Federal DebI, pnvided that neither the Administrative Agent nor

the Lender shall have ariy responsibility as te the use of any of such proceeds.
(vii)
ROF. The Horrower shall obtain and maintain the ROF te enabie the
Borrower to remit paynlents ahroad in foreign currency under the Loan.
(viii) Transiation and Publication. The Borrower shall ensure that not later
than 60 days froiii the Closing Date (i) this Agreeinent is traiisiated into Portuguese by a swori
trai,slalor, and (ii) a surnmary of [bis Agreernent is publishcd in thc Stalc of Santa Catarina Officia[
Gazettc.
Continuing Proision of Financial lnforniation. The Borrower sliaii until lhe
(ix)
Final Maturity Date, in respect of the Periodic Public Information within 30 days after the end ofeach
four-inonth period, post copies on the Borrower's website (í

1) of the Periodic Public Information.

The obiigatioii to provide Periodic Public Iriformation will comnience ou [January 3 1, 2013].
ARTICLE X
EVENTS OF DEFA(JLT AND REMEDIES
10.01 Events of Dclauit. A ny of lhe foi towiiig sua li coiistitule an Even t of Default:
(a)

lhe Lender does not receive payment of ali ar any ainouriis wlieii duc and payablc

under this Agreement, whethcr at ils schcdulcd date or upon prepaymenl or otherwise witliiii 30 days

afler lhe due date thcrcaf and ir] lhe piace of paynieilt and currcncy of paymciit as originahly agí-eed;
the Borrower ar the Guararitor fai[s lo perforrn ar observe any oihcr covenant ar
(b)
agreement on its part to be performed ar observed (other than as speciflcd iii Scction 10.01(a) abcníc)
contained in this Agreement and such failurc continues for 60 days aftcr notice of suei, defauli lias
been given to tlie Borrower and the Guarantar by the Lender;
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any representation, warranty or certifucaíion inade or deerned made by or on

UI-ia'1f

lhe I3on-ower or the Guarantor shall be incorrecl or rnisleadiiig in any material respect when rnade
deemed ruade;
(d)
a moratorium is declared in respect of or affe.cting ali or any part of the Piivate
Externai lndebtedness ofthe Guarantor (that in any case does not expressly exclude the Loan and that
is rnaterially prejudicial to the interests of lhe Lender) or lhe Guarantor is unable as a rcsult of any
resfrictioii or requirement irnposed, whether by decree, regulation, 1eisIative eiiactrnent or otherwisc,
that lirnits the ability of lhe Guarantor or the avaiíability or lhe transfer offoreign excliaiige te iiiake
payments on its Fcreign Currency Indebtedness; ar
(e)
(i) arlv material provision of this Agreement, at any time aer ils executíoii and
delivery and for any reason othcr than as cxpressly perrnitted hereunder, ceases te be in fuJi force and
cffect; or (ii) the Borrower contcsts in any manricr the validity ar eníbrceability of any material

provision of this Agreemcnt ar dcnies that ii has any Iiability or obligation unde.r any provision of this
Areeiiient, or purports to revokc, terminate or reseiiid any provision of lhís Agreement; or (iii) the
Guarantor contesLs in any manner the valiciity or cnforceabílity of any material pi-ovision of this
Agreement ar denies that it lias any Iiability or obligation under any provision ofibis Agreeiiient, ar
purports to revoke, terminate or rcsciud any provision of ilis Agrccment; provided that rio Event aí
Default shall have occurred in respect of clause (ii) if withiui 30 days of notice to the Guarantor írorn
the Adniunistrative Agem or the Lender of the Borrower's contest, deuiial, revocation, terminalioii ar
rescissiou, lhe Guarantor affirrns by notice to the Lender ar Administrative Agent the valídity and
eiiforceability of this Agreenient and às intention to continue to honor lhe Guaranteed Obligalions.
For purposes of this Section 10.01(e), references to the Borrower shall exclude the Ministério Público..
10.02 Reniedies upon Event of Default. lJporu thc occurrcnce and coiilinuaton of
any Event of Default, the Lender may, by notice te the Borrower and the Adniiiiislrative Ageiil,
(i) assign the Loan in accordance with and subjcct te Section 13.04 and/ar (ii) declare lhe Loaii, ali

interest thereon and ali other amounts payable undcr this Agrcenient te be ft-tliwitIi due and pay-ablc
(au "Acceteration"); whereupon the Loan, ali such interest and ali such arnounts shall becoiiie and be

forthwith due and payable in U.S. Dollars without presentrneiiL demarid, protest or furtber notice aí
any kind, ali ofwhich are expressly waived by lhe Borrower; provided, however, that any tinie afieiai' Acceleration lias occurred and before ajudgrnent for payment of lhe inoney due lias been obiained
by the Lender, the Lender, by notice to the Borrower, may rescindi and anuuul such Acceleration if
(i) lhe rescission wculd ulot conflict with any judgrnent ar decree of a court ofcompetentjurisdction,
(ii) ali exisliulg Events of Default, olher thaiu the nonpayment of the principal of the Loan and interesí
cii tlic Loan ifial liave becomc due solely by such Accckration, have bee.n cured or waived. and
(iii) no such rescissiori shall afTecl any subsequent Default or impair any right couisequent thereon.
10.03 Future lnterest. Notwithstanding the foregoing, iii the event of au

Acceleration and without lirniting any rights ar reme.dies cf lhe Lender ar the Adniinistrative Agent.
(i) interesi shall continue to acçruc as sei íorlIi in Section 3.02 (iiiciuding inleresi calce Iate.d at the
Posi-Default Rate ou over-due ainounts according to Section 3.02(b)), on unpaid principal, interest and
any olirer aniourlts payahle on ar in respect of the Loaii
ARTICLE Xl
EXF'ENSES, INDEMNIFICATION AND REIMBURSEMENT AND FEES
1.01 Expenses. The Borrower shall pay or reimburse, without duplication, ali
documented fees, out-of-pocket costs and epenses incurred by lhe Lender or the- Adminisíralive
Agem (including the fees, charges and disburseme.nts of any counsel for tlie Lender or the
Adminislra1ie Agem) iii the performance of this Agre.ement and in the preparation, nc.gotiation,

execution, delivery and perfonnance of any aiiiendrnents, inodifications or wak-ers of tJie provisions
of tliis Acreenieni. and iii conncclion with the enforcemciul ou prolcctioui of tlieir riglils (i) iii
cOnncctioii vàrh this Agrecmcnt, iiicludiuig tiicir rigilIs uiidcr Section 7LSU and Section 1 11.01 ar
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(ii) in connection with the Loan rriade hereunder. incIudng ali such documenled outof-pockel costs
and expenses iricurred during any workout, assigriment, restructuring or negotiations ín respect of Lhe
Loan: provided it is underslood that any amouiits payable to the Administrative Agent

011

the Closing

Date pursuant to any fee letter betweeii the Lender and lhe Administralive agent shall be iiicluded iii
lhe amounts payabie te the Lender pursuant te Section 11.03.
11 02 lndemriificatioii.

Thc Borrower agrees to indcrniiify the Admiiiistrative Agent and ít,; respective
(a)
officers, rnembers, partners, direc1ors, employecs, attorneys, agents, Caniroliing Persons, suecessors
and assigns (each, an 'indemnified Agnt") for, and hold each of ihcrn harmlcss againsl, any and ali
decuinented lesses, claims, damages, liabilities, costs and related expenses (including attorrlcys' fees

and disbursemenis and settlement costs), joini or several, incurred by tlieni or asserted agailisi ihein by
any third party or by the Borrower or any other Person, arisíng eut of or in connection with or as a
result of (A) (i) this Agreernent or the cxecution and deI ivery horcof or of any other agreeiiient or
instrument contemplated hereby te which the Borrower or Guarantor is a party, the performance of
the parties hereto of their respective obligations hereunder or Lhe consurnmation of the transacíiõiis
contemplated hereby and (ii) the trausactiolis contemplated by the fore-ning regardless of whether
any such Iiidernniícd Agent is a party ihcrcto. or (R) any actual or prospective claini, litigation,
invesligation or proceediiig relating te any of the fnreoing, whether based on coiitract, tort or any
other lhcory, whether bruht by a third party or by the Borrower or any other Person. and regardless
ofwlietlicr any iiidernuified Agent is a party thereto, and to reimburse each such lndemnified Agent
upon deirand for any fees and disbursements of counsel or other documenled expenses incurred in
coniicction with investigating or defending any such c.]aim, litigation, investigatioui or other
proceedillgs; provided that such indemnity shall iiot as te any lndemnified Agent, be avaílable to lhe
extent that such lesses, claims, damages, liabililies ar related expenses are fínalIy, judieiafly
determined by a court ofcornpetentjurisdiction lo have resulted froni the gross negligeuce or wiIlfuI

rnisconduct of such Iride miii flcd AgentThe Borrower agrees te indemiiifv the Lender and its respective officers, nienibers,
(b)
partners, directors, employees, attoriieys, agenis, Controlling Persons, successers and assiglis (caeh.
au "Indeuinified Lender") for., and hold each oflhern harnilcss against, any and ali docuuienlcd lesses,
elaims, daiiiages, liabilities, costs and related expenses (ineluding attorncys' fees and disbursemenis
and settlement cosis), joini or severa 1, incurred by any of theni or asscrted ag&nst any of them in
Brazil by any Person, other than the Borrowcr, in each case arising nut of ar in cenneetion with ar as a
result 0f (A) (i) Ihis Agreemeni or tlie execution and delivery hereof ar of any other agreerneul ar

instrument conternplated hereby to which the Borrower ar Guarantor is a party, the performance of
Lhe parties lurcto of their respective obligations hereunder ar lhe consumrnation of the transaclions
contemplated liereby and (ii) the transactions contemplated by the foregoing regardless of whether
any SLJCII Indernnified Lender is a party thereto, (B) the use ar proposed use of the proeeeds of lhe

Loan. or (C) any actual ar prospectíve claini, litigation, investigation or proceeding reiating to any of
the íoregoing, whether based on contract, tort ar any other theory, brought by any Person, other Ihaii
lhe Borrower, regardless of whether any indeninified Lender is a party thereto, and to reirnbursc caeh
such lndemnified Lender upon demand for any fees and disbursemcnts of couiisei or olhei,
docLlmented expenses incurred in Coiineclinfl with invesligating ar defending any such claini,
litigation, investigation or other piocecdings; provided that such indemnity shall not as te any
lndeninified Lender, be availabie to the cxtent that such losses, claiins, daniages, liabilities ar related
expenses are flnaily, jiidicially deter rnined by a court of competentjurisdictcn to have resuked fiem
the gross negligence or willful rniscondLlct õfsuch lndemnified Lende.r.

Tlie Borrower agrees tliat no Indernnificd Ageii( ar liideiiinified Lender (together ai]
(c)
"liidernnifued Person') wiil have any liability te lhe Borrower ar any Person asserting clainis ou
beha!f of ar iii rigiil of the Borrower ar any other Person i eoniiectioii with ar as a result ef (i) this
Agreenient and (ii) lhe transactions contemplated herein, regiwdless ofwheiher any such lndemnified

Person is a party hereto, excepi te the exlent of any losses, clainis, damages, liabilities or expenses
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incurred by the Borrower, and lis officers, mernbers, partners. directors, employees, at1orney, aeitt
ControUing Persons, successors and assigns that have been finally,judiciafly determined by a court of
competeni jurisdiction te have resu!ted frem the gross negligence ar wílifui misconduct aí sucli
Indemnified Persoji; pravided, however, that, te the,fuilest extent perrnitted by appiicable iaw. in no
event will any Indemnified Person have any Iiabilíty. and the Borrower agrees not to assert and hereby
waives. any cIaiin against any lndeninified Person, ou any theory of Iiability, for any indireci.
coiisequeiitial, special or punitive darnages (whether or not the claim therefor is based on contract, tort
ar duty irnposed by any applicable legal requirement) in connection witb ar as a resuit of az- relared to
(1) ihis Agreement and (ii) the transactions contemplated herein, regardless of whether any such
Indemnified Person is a party herete.
(d)
Promptly afler receipt by mi Indemnified Person of notice of the cornrnencement of
any action, such Indemnified Person shall, if a claim in respect thereof is to bc made againsi the
Borrower under such subsectioii, prornptly iiotif' the Borrower in writing of the counnlcncemeiit
thereofat the address in Section 13.02(a): but the ornission to so noti' the Borrower shall not relieve
lhe Borrower f'rom any liabiiity which it iray liave to any Indemnified Person. la case any such action
sIiail be brought against any Indemnified Person and it sliaiI nctify the Borrower of ihe
conimencenient thereof, the Borrower shall be entitled to parricipate thereiri and, te the extent that ir
shall wish, to assurie the defense the.reef, with counsel satisfactorv to such lndeninified Person and,
after notice from the Borrower te such Indemnified Person of its election se to assume the defense
thereof, Lhe Borrower shall not be tiable to such Indemnified Person under such substion for any
legal cxpciises ef otlzer vourisei or any other expe.iises, iii each case sLlbsequelitly incurred by such
Jjideiiiiijfjcd Persoji, in co.ineetion with the defense thereof other than reasonable cosLs of
iiivcsligatioii, provkiad, however, tliat tlic Borrower shall not, in conuection with ali)' one such action
or .separate hiit substantiaily similar actions arisiiig out of lhe sarne general aliegations, be liable for
Lhe fees and expenses of more than one separate flrm aí attorricys at any time for ali Indemnified
Persons, exCept to the exteiit that local couiisei, in addition to ts regular counsel, is requircd in arder
to effectively defend agaínsi such action. Notwithstanding the Bormwer's clection lo appoiizt couiisel
te represent the Indernnified Person in aiz action, the Indemnified Person shall have the riiit t
empioy separate counsel (including local counsel), and lhe Borrower shall bear the reasanahk fëcs
costs and expenses of such separate counsel if(i) in tlie lndeniiiified Person's reasonableiudgmeui.
the use of counsel chosen by the indemnifying party te represent the Tndernnified Person would
preseni such counsel with a conflict of inte.rest; (ii) lhe actual or potential defendants in, ar targeLs of
any such action include hoth Lhe Indemnified Person and the Borrower and the Indemnified Person
sliall have i-easonably concludcd ihat therc may be legal deíenses available te iL and/or olher
Indemnified Persons whicli are different froni ar additioual to those aval lable to Lhe Borrower; or (iii)
lhe Horrowcr siiall aulhojize lhe Indemnified Person to eniploy separate counsel ai lhe expe.nse of lhe
Borrowci Thc Borrower shali nol, withioul lhe prior wriiteii coilsent cfthe Indeninified Person, effect
lhe settiement or coilipromise of. ar Corisent to the enfry ofaiiy judgment with respect to, any pending
ar tlireatened action ar claim in respeci of whicli iiideinnification Ira)' be souglil hercunder (whether
ar nol lhe Indemnified Person is ari actual or potential party to such action ar claím) unless such
settlement, comproniise ar judgnient (A) íncludes a n uncondit ional release of the lii demni fied Person
froni ali iiabihiiy at-ising out aÍ such action ar claiin and (13) does not inc-iude a statement as te or au
adlllissioli of fault, cupabiIity ora failure to act, by ar on bchalfof any lndemnified Person.
(e)
Ali anlounits payable under this Section shall be doe and payable Ilot later thali
60 days afier receipt of a reasonabiy documented wrftten de-maiid thereof.
For purposes aí this Section 1 1.02. references to lhe Borrower sliall exclude Lhe
(O
Ministério Público.
(g)
The agreemeiits in this Section ii .02 shall survive the replacement of any Lender. lhe
resigilation ar removai aí the Adniinistrative Agent, and the repavinent, satisfaction or discharge of
ali the Oblig.atioiis.
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11.03 Fees and Exyes PavalhieatClosing. The Borrower shall pay ou the
Closing Date to lhe Lender the fees and expenses sei forth in Schedule C hereto.
ARTICLE XII
GUARAT'JTY
1201 Guaranty. The Guarantor hereby absolutely, írrevocably and unconditionally
I2uarantees, as primary obligor and not as a surety, to the Administrative Agent and lhe Lender and
their respective successors and assigns the prompt payment whcn due (whelher at staled inaturily, by
required prepayment, by acceleration or otherwise) of the principal of, and interest ou, the Loan and
ali other arnounts owing by the Borrower under this Agreernent ollier thaii any such olher aiuou'its
owing by lhe Borrower solely pursuant to Section 11 .02 (hereinafler, the "Guaranteed Ob1ilations")
This Guaranty shall not be subject to any prior notice to, dernand upon ar adiou aainst the Borrower,
or to any prior notice to lhe Guarantor with regard to any defauli by lhe Borrower, and slrnll not be
affected ar iuiipaired by any of lhe followirig: (i) any rescheduliiig of lhe payment obliations of the
Borrower under this Agreernent (provided that suei' rcscheduling has been approvcd by the

Guarantor), forbearance ar colicession given ia the Borrower; (ii) any assertinn of, ar failure to assert,
or delay iii asserting, auly riglut, power ar rerncdy agaiiist the Borrosver under this Agreernent; (iii) any
rnodiflcation ar arnendnient of the provisions of this Agreernent (provided that such iiiodification ar
aiuiciidrnent lias been approved by Lhe Guarantor); (iv) any failure of the Borrower to comply with any
requirernent of law, reguiation or arder ar any other alieration of the legal structure of lhe Borrower-.
(iv) any inva(idity ar unenforceabiiity of this Agreemeni ar any of the provisions hercof; or (v) any
other circurnstance (other than complete payment by the Borrower ar the Guarantor) whicli nii.lil
otlierwise constiiute a legal cr equitable discharge or defense of a surety ar a guaranlor.
12.02 Termination:Reinstalement. (i) This Guaranty is a continuing and irrevocable
uaranty of ali Guaranteed Obligations now ar hereafter existing and shall reinain iii fuil force and
effecl uritil the date on which ali the Guaranteed Obligations are indefeasibly paid iii fuli in cash
Accordingly, this Guaranty shali not be disciiarged except by fui] payment aí ali arnounts duo uiider
this Agreernent. (ii) Notwithstanding the foregoing, the Guarantor's guarantce aí lhe Guaranteed
Obligations sliull continue ia fuil force and effect orbe revivcd, as lhe case niay be, ifaiiy payment is
inade in rcspect of the Guaranteed Obligations and suli payment is subsequently invaiidated,
declared to be fraudulent ar preferciiiial. set aside or required to be repaid ia any Person, ali as if such
payment had not been n,ade. The obligations of the Guarantor under ciause(ii) of this paragraph shall
sirv ive term inalieii of this Agreemeuit.
12,03 Obligalions lndeacndcnt. The obligatiouis of ihe Guarantor hereunder are
iuidepeiident of tiuc obiigations aí lhe Borrower guaranteed hereby, and a separate action rnay be
brought agaiiist Lhe Guarantor wlicihcr ar not the Borrower ar any other Person isjoined as a party.
12.04 No Setoff ar Deduetions; Taxes; Payrncnls. Tlic Guarantor shall inake ali
payments hereunder withcui scloff or eouiilerelaim and frcc and clear of and without decluctioui for
any Taxes imposed orlevicd by Brazil or any poliuícal subdivisioui thereofortaxingorother authority
tiiereiui uiiles the Guarantor is coinpelled by law to make such deduction ar withholding. lfany such
Taxes are required to be deducted ar withheld, lhe Guarantor will pay such additianal aniouuits iii
respcct of lndernnified Taxes as may be necessary to ensure that the arnounis reccived by Lhe
Adnuuiisti-ative Agent ar the Lender, as applicable, after such withholdiiig ar dcduction of lndcinnified

Taxes (inciuding Indernnified Taxes required to be deducted ar withheld ou aniounts payahle under
tliis Section 12.04) will equal lhe respective amounts Lhat would have been receivable hereunder ia
the absence of such withholding or deduction. The obligations of Lhe Guarantor under this paragraph
shall survive the payment in fui] of lhe Guaranteed Obligatioiis and lcrrnination of this Guaranty. The
obligations hereunder shall not be afíectcd by any acts of any legislative body ar goveniuneunal
auihority afTecting lhe Borrower, ineluding hut uni lirnited.to, any resírictions ou tlie cotwersion of
currency ar repatriation ar central offunds.
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12.05 Notice of Delay of PavineuL Noiwiíhsianding any of the provisions aIio'V

the Adniinistralive Ageiit will, to the extent ii lias received noticc of such delay, proiiptly iiifc,riii of
any de lay of payments in curred by lhe Borrower to the Coordenacua-Geral de Conlm(e da Divido
Publica (CODV/STN) of lhe Guarauitor. at Lhe following address: Anexo do Ministério da Facnda.
Ala A. 1 s floor. 70048-900. Brasília. DE, Brazil, although any failure todo so shail not be a defeuse
to any obligation of the Dorrower or the Guarantor,
J2-06 Negative Piedge. The Guarantor hcrcby uiidcrtakes not to create any

security,

otlier th.an a purchase inoney mortgage. 10 conneclion wilh its Private External Indebtcdncss witIi a

rnalurily grcalcr flian one year whicli affccis, cilher in wliolc or in part, its assets or revenues.. cxccpt if
lhe sa'nc sccurity is granlcd to the Lender,
12.07 Rpresentalions and Warranties. The Guarantor represents and warrants that:
(a)
The Guarantor lias ali requisite power tu execute and deIi'er this Agreeiiiciit
and to perform its obligations arisillg hercundcr aiul lias takcn ali nccessary actions lo
authorize Lhe cxcculion, dcliveiy and performance of this Agrecrnent;

(b)
This Agreement has beeri duly executed by the Guarantor and its obligalions
hereunder constilute legal, vai Id and binding obligations of the Guaranlor, enforceable against
tlie Guarantor in accordance with its terms;
(c)
lhe execution, delivery and perforniance ofthis Agreernent by lhe (ivaiauitur
do not and shail not c.onflict with any applicahle iaw or regulation or any agreemeilt or
instrurnent binding upon lhe Guarantor;

(d)
Ali rcquircd aulhorizations: (i) to enable the Guarantor to iawíully eriler 10(0,
cxercisc its rights and cornply with its obligaiions under this Agrccinent, and (ii) te make this
Agrccmenl admissible in evidence in lhe courts nt Brazil, as the case rnay be, have becii
ohtained and are in fuli force and effect, except for registrafion of the maio financial terms of
the Loan under lhe ROF, publication of a sumrnaiy of lhe contract iii Lhe Diário Oficial da
União, and a sworn transialion of this Agreerneiit into Portuguese:
(e)

The choice ofNew York Iaw as lhe governing Iaw of this Agreemeiit wiLl be

recognized and erifoi-ced by lhe comas ofBraziL

(f)
any award ofan arbitral tribunal organized pursuant te this Agreerneni which
conforms with l3razilian pubiic policy and iaw will be enforceabie against the Guarantor in
tlie federal couris of lhe Federative Republie of Brazil without re-cxainiiiation of Lhe rnerils if
sucli award is ratiíied by the Superior Tribunal de Justiça. Sueli ratification can be ebtained if
Sueli award:
(i)
fulfiis ali formalities required for lhe eiifcrceability tliereof under lhe
laws of lhe country where lhe sarne was granted;
(i i)
was issued by a cornpetent arbitral tribunal after servíce of process
upon the parlies te the action as is requ{red by lhe rules ofsuch arbitral tribunal;
(iii)

is not subject to appeal;

(i v)
was autlieiiticaled by a Braziliaii consuiate iii the couritry whcrc lhe
sailie was issued:
is not against the principies of Braziliaii publie poiicy as seI forth in
(v)
Brazilian Decree Law No. 4,657, dated Septeniber 4th. 1942-
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The fuli faith and credit of the Guarantor has been pledged for the dLIe and
(g)
punctual payment of the Guaranteed Obligations; this Guaranly wiiI rank pari peru wilh ali
other existing and future Foreign Currency Indebtedriess of the Guarantor; and the payment
obligations of the Guarantor under this Guaranty will at ali times rank at ieast equally with ali
other Foreign Currency lndebtediiess of the Guarantor; and
(h)
This guarantee of the Guarantor hereunder is in proper legal roriri under the
laws of Brazil foi- the enforcement thereoíagainst the Guarantor under lhe laws of Brazil.
12.08 Further Actions. The Guarantor shall comply with any other requirement, and
fiirnisli evidence thereof to the Lender and the Administrattve Agent, of any applicable Iaw which
may in the future come into force, necessaíy for the preservation, creation, peifectioui and priority iii
fuil of the Guarantee.
12.09 Certain Waivers. The GuaranWr hereby expressly (1) waives and renounces
the benefit of privilege (beneficio de ordem) and (ii) recognizes ihat, except as oLlierwse set forth in
this Agreemeiit, this Guaranty shall not be çonsidered as a limiled inslrurnent of guaraulee for the
purposes of article 822 of lhe Braziiiaii Civil Code. This insirurneni shall be deemed as ali
extrajudicial eriforcement deed (título execui'o exirajudicia!), pursuant to article 585, li of die
I3razii ian Code of Civil Pro-cedure.
ARTICLE Xlii
M1SCELLANEOUS
13.01 Amendnients, Subject to Section 13.04(e), no amendrnent or waiver of any
provisioii of this Agreernent, and no conseni to any departure therefrom, shaLl be eflèctive tiffiess in
wriling signed by lhe Lender, the Borrower and the Guarantor, and cach such waiver or conscnt shall
be cifective only in lhe specific iiitance and for the speefic purpose for which given; provided fliai
(1) a copy ofeacli such amendment or waiver shall be promptly provided to the Administrative Ageni
and (ii) any amendnient or waiver tliat modifies or suppienients lhe rights, protections or obligation of
lhe Administrative Agent shall requ ire the consent of the Administrative Agent, such consent not to
be unreasoiiably withheld.
13.02 Notces: Effect iveness: Eleclroniç Communicali uns.
(a)
Notices Generaily. Except as provided in subsection (b) below, ali notices and other
coinmunications provided for herein shall be in English and in writing and shall be delivered by hand
or overniglit courier service, mailed by certified or registered mazi or sent by telecopier or oíher
electronic transniission as fol1ow;
(i)

ifto the Borrower, to it ai:

CEP [---1
Florianópolis Santa Catarina, Brazil
AUention: ---]
E-mail: [---]
E-mail: [---1
and, for not ices under Seclioii 11.02 to:
Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina
Av. Osmar Canha, n. 220, Centro
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Edifício J.J. Cupertitio Medeiros
88015-100, Florianópolis— Santa Catarina. Brasil
Attention: Procuradoria-Geral do Estado
TeL -4-55 (48)346 5554
Fax: -1-55 (48)32165500
(i i)

if to the Guarantor, to it at:

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
Ministério da Fazenda,
Esplanada dos Ministérios, Bloco P., 80 Andar,
70.048-900, Brasília-DF, Brazil
Attention: Procurador-Geral da Fazenda Nacional
Fax: +55 (61) 3412-1740
Witli ali addilional copy to:
Secretário do Tesouro Nacional: Amo Hugo Augustin Filho
Gabinete do Secretário
Esplanada dos Ministérios - Ed. Sede do Ministério da Fazenda - 81. P - 2° andar
70.048-900 - Brasília-DF, Brazil
Fax: +55(61)3412 1717
En-iail: gab.dfstnfazenda.gov.br
With a copyto:
Secretário Adjunto: Eduardo Coutinho Guerra
Ema ii: eduardoguerrafazenda.gov .br
(iii)

if Io the Leuidcr. to it. at:

Bank of Ainerica, N.A.
lnfoinialioii Is4anager
Hcarst Tower
214 North Tryon Street - NC 1 -027-14-01
Chariotte, North Carolina 28255
TeL -1-1 704.3874366
Fax: -1-1 704.409.0 768
E-mail: Bas. iii fom anagerbankofamerica.coiii
E-ivail: brian.weinsteiii@bamJ.com
(iv)

if to the Administrativo Agciit, to ii at:

Wilmiugtoii Tms!, National Association
50 SoutIi Sixth Street, Suite 1290
Minneapolis, MN 55402
Attention: ias hua Janies
Tel: ±1 612.217.5637
Fax:
-1-1 6122I75651
E-inail: jjanieswi1miugtontrust.coni
Ali natices, requests and other notificatiens shall be deemed delivered on the date of ti leir actual
delivemy, evidenced by wriften foi ice of receipt (Aviso de Rcehin:enio), ceiiFiriiiation ar aiiollier
proofofthe actual delivery at the addresses ind icated above.
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Electronic Cornmunications. In respect ofihis Agreement, the Admijiistrative Agem

shall liave no duty or obligatioii lu verit' or confirm that the Person sending instruclions, directions,
reports, notices or other cornrnunications or information by electronic ti-ansrnission is, in fact, a Person
autiorized to give such instructions, directions, reports, notices or cther communkations or

information on behalf of the Person purporting to send such electronic transmission; and the
Administrative Agem shall have no iiability for any lesses, liabilities, costs or expenses incurred or
sustained by any Person as a result of such reliance upon or conpiiance with such instruclions,
directions, reports, notices or other comrnunications ar information. Each otlier party agrees to assume
ali risks arising out of the use of electronic methods, including any non-secure method, such as.
without limitation, by fncsiniiie ar electronic mau, to submit instructions, directions, reports. notices
ar other cemmulnications or information to the Admiiustrative Agent, ineluding without liniitatioii the
risk of the Administrative Agem acting on unauthorized instructions, notices, reports, or other
coinmunicatíons or informatión, and lhe risk of interception and misuse by third parlies.
(e)

Chane of Address Each of the Borrower, the Guarantor, the Lender and the

Administrative Agent may cliange lIs addrcss, telecopier ar telephone nuniber for notices and other
coirirriunications hercunder by noticc to the otFiers.
13.03 No Waiver: Cumulalive Remedies; Enforcement. No failure by lhe Lender or
the Adiiiiiiistrative Agem to exercise, and no delay by the Lender ar lhe Administralive Agent in
exercising, any right, remedy, power or privilege hereunder shall operatc as a waiver thercof, nor shall
any single ar partiai exercise of any right, reniedy, power or priviiege hereunder cr tliereuiider
preclude any olher or further exercise tliereoí or flue exercíse of any other right, rernedy, power or
prjvilege. The rights, renuedies, powers and priviieges herein provided are cumuiative and not
exclusive oí any rights, rernedies, iawers and privileges provided by law
13.04 Asjgurents Participalioiu.
(a)
The Borrower may not assign ar transfer, in any manner whatsoever, ali ar part of its
rights and/ar obligations under lhe Loan without lhe prior writ'ten conseni ef lhe Lender and
completion by the Administrative Agem of às "know your client' and olher checks pursuaiit to
ciause (b) below.
'Flie Lender niay assigu or transferto any Eiigihie Assignee ali ar any part ofits rights
(b)
and/or obiígations under tlic Loan and this Agreenieiir, The Lender shaii iiotify flue Horrower and the
Guarantor of any assignment or transfer pursuant to this Section 13-04(b) in accordance with Section
13.02. Lintii such notice is received by lhe Borrower and the Guarantor in accordance with Section
13.02, the assignment ar lhe transfer viLi not be effective against the Borrower; provided that no
acceptance, return receipt or confirmation shall be required from either the Borrower or the Gtiaranlor
for a ii assignment ar transfer to become effective.
The Lender shall nolifv the Ádnuiiuistrative Agent in wriling prior to any assignment pursuant to this
Section 13.04Çh). Upon each such assignment, (i) the Eiigibie Assignee shall deliver to lhe
Adminisirative Agent and the Lender ali applicahie tax fornis required under Section 6.01(b); and
(ii) lhe Fligibie Assignee shall deliver to lhe Administrative Ageni and lhe Lender such
docuinentation and evidence as is reasonably requested by the Administrative Agent (for itself or on
behalf of the Lender) ar the Lender in arder for the Admiuiistrative Agent or the Lender to carry out
ali necessary "know your client" ar other checks in relatien to lhe identity of the Eligiblc Assigncc
that it is reqiiircd to carry out in relation to lhe transactions conícrnplated herciu', and tluc

Admiiiistrative Agent and/or thc Lender shall be satisfied with the rcsults of ali such "know your
client" or other checks (it being understond that nothing in this Areenient shall oblige lhe
Adnuiiiistralivc Agent to carry out any "know your client" ar other checks in relation te the identity of
any Person ou behalfofthe Lender and the Lender shall be soleiy responsibie for any such checks it is
reqiuired to carry out and may not rely on any statenieiit in relatioii to such checks rnadc by thc
Adiriiiiisrralive Agent or by any Person to the Adniinistraiive Agent),
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Upo' lhe effective date of the assignmeut te be effected by an Assignnlent and Assuniption aiNir
registration thereof pursuant to clause (c) be!ow, the assígnee shall have, to the extetil of such
assigiimeuit, the obIiations, rihts and bcnefits oftlie Lender hereunder holdirig the Loaji (or poition
thereoO assigned tolt and specifled in such Assigiiment and Assumption (in addition to Lhe portion of

lhe Loan, if any, theretofore hcld hy such assigiicc), provded that such assigneo shall not be entiticci
to receïvc any greater payrnciit under Sectiojis 6.01 or 6.02 than the Londer would have heen eiititicd
te receive há no such assignnlent occurred. The informatioii contained in the Assignrneuit and
Assumption shall be recoided in the Register cii lhe effccíive date of the Assigiirnenl and Assumption.
Any assignnlent in contravention of the provisions of this paragrapli shall be nuli and void ah ínific.
(c)
The Administrative Agent shall maintairi a copy ofeach Assignrnent and Assumptoii
and a regisler (the "Register") for the recordation of the narnes and addresses of the Lender and the
principal anourit of lhe Loan ewing to the Lender from time to time. The parties hereto shall treal
eacli Persoii whose iiame is recorded iii the Register as the owrier of the Loan or other oh1gations
hereunder as Lhe owner ofthat portion of the Loan and otJier obligalioiis hereunder regístered in its
naine for ali purposes oflhis Agreenient, notwithstandirig any notice (o the contrary. Any assignmen'r
oFilie Loan or olhei- obTigation hereunc?er sIiail be effective ordy upon appropriate entries with respect
thcrelo beiuig niade in lhe Register. The Register shall be aval lable for inspection by the Lender, lhe
Borrowcr and the Guarantor ai any reasonable time (in each case during the normal business hours of
the Adiniii istrative Agent) and Vi-em time te time upon rcasoiiablc prior notice.
(d)
The Lender mnay sell or agree te seu te one or more other Persoiis (each a
Partic.ipanl") a participalion (the "Participation") in ali or any part of lhe Loan held by it and the
Lender's rights and obligalions hereunder; provided that, sucli Partícipani shall not iiave any rights or
obligations under this Agreemeiit except to the extent expressy set forth herein (which rights aiid
obligations shall be enforceci aiid performed at the direction of lhe Participant or its designee llirough
the Lender or the Adininistrative Agent acting ou behalf of the Lender) (the Participant's rights
agairat lhe Lender iii respcct of such Participation to be those seI fortli iii lhe agreements executed by
the Lcnder in favor of the Participant), and lhe other parties herelo shall have no rights aaiiisl or
obiigatioiis te, and/ar any rc!ationsiiip with. such Participant under this Agreernenl except to Lhe
cxtcnt expressiy set forth herein. Any agrecrnent or iiistrumcnt pursuani to which lhe Lender sei]s
such a participatioii: (i) shall providc lhat tua Lender ar the Adniiiiiscrative Agent acting on behlf of
the Lender shall at ali times retaui the rigiit to enforce this Agrcement with respeel te the Participation
(bul may do se at the directioii of lhe Participant ei' its dcsigiiee), (ii) rnay provide lliat lhe Leiidcr,
niay agree (or iu)struct the Adniinistrative Agent ou the Lender's beiiaif) te take certain actions under
this Agreernent (inctudiiig, without iimitatioii, consenting te any arnendinent, medification or waiver
of any provision of this Agreement) only with lhe prior written agreernent. or directloii, oí lhe
Participant or its designee deiivered te the Lender and the Ádministi-ative Agent. Eacli ParticipaiiL
acting tIii-ough the Lender or the Adintiiistrative Agent ou the Lendei-'s behalf, shali be entitied te Lhe

heneíits cíSectioris 6.01 and 6.02 (subject to the requirernents and limitalions therein, including lhe
rcquiremciils under Scction 6.01(b)) to lhe saine extcnt as if it were a Lender and had acquired its
iiterest by assigrinient pursuant te paragraph (b) of this Seclion; provided that suci Participant shall
foi be entitled te receive any greater payment under Sections 6.01 or 6.02, with respeci to any

parficipation, thaii lhe Lender wouid liave beeri cntitled to receivez and providedfuríher, for lhe
avoidance ofdoubt. tha any claims by any sucli Participant under rjus sentence sial1, at lhe dii-etioii
of lhe Participant to the Lender, be enforced by Lhe Adniinistiative Agent, ou the Leiiders beliaií in
accordauice wilii the written instruclion of the Lender or any party designaled in wilting by lhe Lender

(prcvided tliat the Administrative Agent lias not received notice from the Lender revoking such
designalioii), as sei forlh above (subject to the Adiiiiiiistrative Agent receiving indeiiinity te its
reasoiiabie salisfaction).
(e)
Iii the case of the assigiiment of oniy a portion of the 1 oan, each referciice lo "Lhe
Lender" in this Agreenient shali be conslrued as an individual refereuce to each holder of any portion
of the Loan and each reference to "the Loan' in this Agreement shall be construed as an individual
referencc te each porlion of the Loari such ihat (except as provided in the ilext sentence) lhe rigilis and
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benefits of each such holder in respect of its portion of lhe Loan (including under Sections 2.02, 3,0 1,
3.02, 3.03(b) and 14.04 and under Arricles VI, XI and XIII) shali be exercisabe as ífsuch holder were
the Lender and such portien were the Loan. If tiie Loan is held by more than one Person (i)
ainendments or waivers pursuant te Section 13.01 would require the consent of the: holders of ai leasr
a majority in principal arnoiiiit of the Loan; (i i) ai payments of principal ef and interest on lhe Loan
siiall be paid te Lhe Admiiiistrative Agent and aliocated ratably among lhe holders of the Loan
accordiiig te the amounts thereof owhig te such holders; and (iii) any Acceleration or exercise of
rernedies tender this Agreerncnt foilowing a Defauit wouid be done by the Administrative Agent
(acting at the dircction of the holders of at Icast a majority ire principal amount of the Loan).
13.05 IReservedi.
13.06 Couiiterparts Integration. This Agreemcnt may be executed in counterparts
(and by dif1ircnt parties hereto iii diffcrcnt counterparts), each ofwhich shall consiitute an original,
biut ali of wliich when taken together shall constitute a single contract. This Agreement and lhe other
agreeiiients contemplated liereby constiltite lhe entire contract among the parties relating to the sub ject
mattcr hereoí and supersede any and ai] previous agreements and iJnderstandings, oral or wriflen,

relating to the subject matter hereof.
13.07 Surrival of Represeiitations and Warranties. Ali representaticns and
warranties made hereunder shali survive lhe execution and delivery hcrcof. Such rcpreseiitalioiis and
warranties have been or will be re[ied upon by [hc Lender and lhe Administrative Agent- as of the time

being made or deemed madc, regardless of any investigation made by the Lender or the
Adniinistrativc Agent or on its behalf and notwithstanding that the Lender or the Administrative
Agent may have had notice or knowledge of any Defauli at the time of the extensioul of lhe Loan, and
shaLl continue in fui] force and effect as long as the Loan or any other Obligation shall reiliain unpaid

or unsatisfied.
13.08 Severabiiitv, if any provision of this Agrecrncnt is Iieid to be ilegal, invaiid
or uiienforceable.(a) lhe legiliÉy, validity and enforccability of the remainuuig provisioiis of this
Agi-eeincnl shall not be affcctcd or impaircd thereby and (h)the parties shall endeavor in good faith
negotialioiis te replace flue iilegai, invaiid or uncntbrceable provisions with vaiid provisions Lhe
cconomic cffcct of which comes as dose as possible te that of the iliegal, invalid or unenforceable

provisioius. Thc i.walidity of a provision in a particular jurisdiction shall not invalidate or render
uncufoiceabie such prúvision in any otherjurisdiction.
13.09 Goveruiin Law. TI-lIS AGREEMENT SHALL BE GOVERNEI) BY, AND
CONSTRUED IN ACCORDANCE WITH, THE LAWS OF THE STATE OF NEW YORK
WITHO1JT REGARD TO THE PRINCIPLES OF CONFLICTS OF LAW THIREOF THAT
WOULD REQLJIRE THE APPLICATION OF THE LAWS OF A JLJRISDICTION OTI-lR THAN
THE STATE OF NEW YORK, EXCEPT THAT AUTHORIZATION AND EXECUTION OF THIS
AGREEMENT BY THE }3ORROWER AND THE GIJARANTOR WILL 13C GOVERNED BY TI-IE
LAWS OF BRAZ1L.
13.10 No Advisorv or Fiduciary Respoihjliy. Inconnection with ali aspects of
each iransaction contemplated herein (iiicluding in conuiection wilh any arnendment, wai\er or otlier
inodificritiopi hereof), each of the Borrower and the Guarantor acknowledges and agrees that: (i) (A) it

lias consulted its own legal, accounting, regulatery and tax advisors to the extent it has deerned
appropriale, and (B) it is capable of evaivating, and understuunds and acepts the terms, risks and
conditions of lhe transactions contemplated hereby; (ii) (A) Lhe Lender and Lhe Adrniiiislrativc Agent
are and have been actin.g solely as a principal and, axcept as exprcssly agi-eed iii -writiiig by the
relevant parties, have not beeii, are foi, and wilI not be acting as ali advisor, agent ar fiduciary for the

orrower or the Guarantor or any othcr Pcrson and (B) neither tlie Lender nor the Administratke
Agent lias any obligaticu to thc Borrower ar Lhe Guarantor with respect te the Iransactions

conteniplated hereby excepi thosc obligaiioru.s exprcssly set forth herein; and (iii) each of the Lender
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and the Administrative Agent and Lheir respective Affihiates may be engaged in a broad rang
transacLons thai involve interests that differ from those of the Borrower and Lhe Guarantor, and the
Lender, the Administrative Agent and their respective Affiliates do not have any obligaton te disclose
any ofsuch iuiterests te the Borrower or the Guarantor. Te the fullest extent periiiitted by Iaw, each of
the Borrower and the Guarantor hereby waives and releases any claims that II may have against the

Le-iider and lhe Adrninistrative Agent with respect te any breach or alleged breach of agency or
fidticiary du&y in colinectiori with any aspect of any transaction contemplated by this Agreement.
13.11 Eleclroiiie Execution and Recordkeeping of Assilznment and Certaii' Otliei
Docunicnts. TIie words "exceution," "signcd," "sigiiature" and words of like import in any
Assigiirneiit and Assuinption or

111

ally ameiidineiit or ollier modifiation hereoí (including waivers

and coiicnls) shall be dccmcd te iiiciude electronie sigrlatLlres, and the words "retention."
recordkecping," and words of like import with rcspect to any such amendinent or other modification
shall he deerned to include lhe keepiig of records in clectroriic forrn An eiectronic signature or
eiectronic record shall be of the sarne legal effect, validity or enforceabirity as a rnanually executed
signature or the use oCa paper-based recordkeeping system, respectively, to the extcnt consistent with
and as provided for in applicable Iaw governing electronic signatuies and electroriic rccords, includinu
the federal Electronic Signatures iii Global and Nalinnal Comniercc Act ("E_Sign Act"), lhe New
York State Electronic Signatures and Records Act or similar siate Iaws based ou ihe
Liniforrn Eiectronic Transactions Act, and olher state laws nol preernpted by lhe E-Sign Aci.
13.12 USA PATRIOT Act. Each of lhe Lender and the Adminislrative Agent
hereby noiifics the Borrower and tile Guarantor that pursuant to the requirements of the USA Patriot
Act (Tilie 111 of Pub L. 107-56 (signed into Iaw October26, 2001)) (the 'USA Patriot Act -). ii is

reuircd to ohtaiii, verify and rceord informatioli lhai identifics lhe Borrower and the Guarantor.
which informatiori includes lhe name and addrcss of the Borrower and lhe Guarantor and other
informatioii that will allow, the Lender and the Adrninistrative Agent lo idcnify the Borrower and the
Guaranlor in accordance with flue USA Pairiot Act. lhe Borrower and the Guarantor shali, 2rompÉtv
foilowiiig a reiust by the Lender or lhe Administrative Agent, provide ali docunientafion and other
i,iformatinn lhal flue !ender or flue Administrativo Agent requcsls iii order to cornply with its orlgoing
obligatioris under applicable 'know your customer" and anti-money iaundering rides and regulations.
including the USA Patriot Act, provided lhat in case of the Borrower, delivciy of a copy of a
completed W-8EXP and the Constitution of the Slate of Santa Catarina shali be deerncd sufíicient
evidence of the Borrower's identification.'
13.13 Submission te Arbilralion.
(a)

(i) 11` any dispute, controversy ar ciaim arising out of or relatiiig to Luis Agrcement or

the transactiouis conteiripiated hereby, inc luding lhe existence, perfonn ance, interpretation,
constructiori, breach, lerrnination or invalidily hercoí or thereof (a "Dispute") (other lhan a Dispute
which is rnadc the subjeci of a suit. action or procceding brouglil agaiiiit the Borrower and/ei lhe
Guarantor in a coinpetent court in Brazil) shall arise belwccii lhe Lender aiidfoi- any other party te this
Agreement, on the crie hand, and the Borrower ar the Guaraiflor, 011 ilie other, the Lender and/or such
other party, or lhe Borrower or the Guarantor. as the case may be (lhe "Refcrring Pay"), shall by

written notice (the "Referrai Notice") te the Borrower ar lhe Guarantor or the Lender aiid/or such
other party, as the case may be (the "Other Partv"), refer such Dispute te arbitralion, and the Otlier
Parry shall upon receipt of the Referi-ai Notice be obligated te refer such Dispute te arbitral
proceediiis as set foilh herein. The Referral Notice shall describe the nature of suei] dispuie,

difference or questioli and request lhe fonuiation ofan arbitral tribunal. Any Dispute shali be finaIJy
settled by arbitration ia accordance with the Arbitration Rules of lhe United Nalions Commission on
Tiiternational Tracf e Law (excluding Arficle 26 thereof) in effecl cii flue date of this Agreement (lhe
"IJNCJTRAL Arbilralion Rules"). Tlie iiumbcr of arbitratois shali be tiurce. te be appoiiiled iii
accordance with Section II of tile UNCITRAL Arbitration Rulcs. wluicli, amoiig other tIi[ngs, provides
Sub ject lo [3ofA confirinatien wh their Cuistorner Idenlificalion Program under lhe Palro? Act
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lhat (A) the Referriug Party and the Other Part) shall each appoint one arbitrator (such appoiritrnent to
be made within 30 calendar days of receipt of the Referral Notíce), (B) the two arbitrators thus
appointed shall choose lhe third arbitrator who will act as the presiding arbitrator of the tribunal aiid
(C) if within 30 calendar days after lhe appointment of lhe second arbitrator lhe two arbitrators have
nol a8reed on the choice of a presiding arbitrator, the presiding arbitrator shall be appointed under
Ai-ticle 6 of the UNCITRAL Arbitration Rules. The appointing authority sliaII be the Chairniaii of the
liiternational Court of Arbilration of lhe !ntemational Chamber of Commerce. The third arbitrator
may be (but need not be) ofthe sarne nationality as any of the parties to lhe arbitration. Sueli arbitral
proceedings shall take place in the City of New York and lhe language of such proceedings shall be
English. The arbítrators shali appoint a secretary with offices and facilities in New York, New York tu
provide administrative support for the proceedings. Any arbitral tribunal established hereunder shall
siate its reasons for its decisions in writing and shall make such decisions entircly on the basis of the
substantive law govel-ning ihis Agreenient and not on the basis of the principie of ex aeqiio ei buno or
oherwise. The decision of any such arbitral tribunal shall be final to the fiillest exteni permillcd by
1 av
(b)
Each of lhe Borrower and lhe Guarantor agrees that in any such arbitration. it will not
raise any defensc which it couid not raise but for the fact that it is a sovereign state. Each of the
Borrower's and the Gtiararitor's agreement to arbitrate does nor constitute a waiver of any righl to
sovcrcigll imrnunily from any legal process (whetlier through service or notice, attachment prior to
judgrnent, aitachment in aid of execution, execution or otherwise) to which it may be entitled iii
jiurisdictions other than Brazil with respect to the enforcement of any award rendered by ali arbitral
triluiiaI coristituted under this Section_13.13.
For the sole purpose of recciving a Rctèrral Notice or service of process or other legal
(e)
suniinons iii conneclion with obtafiiing homologation of any arbítral award in the Superior Tribunal
de Justiça, (i) the Borrower hereby represents and warrants that any such process or sunirnons may be
servcd upeii it by delivery to the Procurador Geral do Estado de Santa Catarina. Av. Osmar Canha. n.
220. Centro, Edilicio J.J. Cupertino Medeiros. 88.015-100. Florianópolis — Santa Catarina, Brasil. as
às authorized agent (the "Apthorized gç") upon whorn any such process or summons may be
scrveci by any means permissible under the laws of Brazil and (ii) lhe Guarantor hereby represeiits and
wariants that any such process or sumnions may be serve4 upon it, pursuant to Arcicle 35. section 1 o1
Supplenie.ntary Law No. 73 of February lO, 1993, by deliveiy te lhe Attorney General aí Brazil
(Advogado-Geral da União), Ed. Sede AGU 1, Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Lote 5/6, BrasíliaDE, Brazil, as its authorized agent (the 'Guarantor Authorized Agent") upon whorn any such process

or suninions niay bc served by any incans permissible under the laws of Brazil. The Rorrower and lhe
Guarantor each hercby irrevocably waive any imniunity to service of process or other legal surnrnons
effected in ac.cordaiice with this subsection in respect aí any action to obtain such judicial acceptance.
(d)

Each of the BolTower and the Guarantor liereby represents and warrants lhat it lias no

ríght to irnrnuiiity, on the grounds of sovereignty or otherwise, from the service of process or
juuiscliction or any judicial proceedings efany cornpelent couri Iocated in Brazil ar from execution of
any judgrnent

til

Brazil (except for the limitation on alienation of public property relerred to in

Article 100 of the Civil Cade of Brazil) ar frorn the execution ar cnforcemcnt thercin aí any arbitral
decision in respect of any suit, action, proceeclíng or any other malter arisiulg out of or relating lo its

obligations tindcr this Agreenieni ar the Iransaclions conternplated hereby, and to the exient that the
Borrowcr ar the Guarantor is ar becomes entitled tu any such irnnunity with respect to the service of
process ar jiirisdiction ar any judicial proceedíngs of any competem couri located in Brazil, ii does
hcrcby and vill irrevocably and unc.ondilionally agree foi to plead ar claini any such imniunily with

respect to its obligations or any other niatter under or arising 0111 of or ('li connection witli this
Agreeineiit ar the transactions conternplated hereby.
No arbitral proceedings licreunder slinll he binding upon or ia any xvay affect the right
(e)
or interest of any persou other ttiaii lhe clairnant or respondent with respect to such arbitration.
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Any action arising aut of or based on this Agreernent niay be instituted by tlie Lender

or lhe Adiriinistrative Ageni in any conipetent court in Brazil. The Borrower and the Guarantor hereby
aree that lhe Leiider or the Administrative Agent shall have tiie right, exercisable at their sole
discretian. to inslitute legal proceedings against the Borrovver ar the Guarantor tiirough ihc
proceedings conternplated in Articles 730 et seq. of the Brazilian Cade of Civil Procedure. Each of the
Borrower and lhe Guarantor hereby represents and warranls that it lias no right to inirnunity. 011 the

grounds of sovereiguity ar otliei- wise. froiii the servce of process or jurisdiction ar any judic-ial
pwceediugs of any cornpeLent court Jocated ia l3razil ar from execution of any judgnient in Brazil
(cxcept for Lhe Iiinitatioii ou alienation ofpublic property referred to in Arlicle 100 of the Civil Code
of Brazil) in auiy action arisiiig ou[ of ar based on this Agreerneiit which may be instítuted by the
Lender or lhe Adniinistrative Agent ia any cornpelent court in I3razil.
13.14 Judment Crrency. This is an international loan transaction in whicli lhe
specificalion of U.S. Doiiars and payment in New York, New Yerk, is aí tlic essence. and lhe
obFigaticns ef the Borrower and of the Guarantor under this Agreerncut to the Lender or lhe
Administrative Agent ar any other Person (in this Sectioii 13J4 cal(ed an "Entitled Person") to make

paynient in U.S. Dollars hereunder shall not be discharged or satisfied hy any tender ar recovery
pursuant to aiiy udgment expressed ia ar converted into any other currency or in another place exccpt
to the exient that on the Business Day following receipt ai' any sum adjudged to be se due in lhe
Judgiiienl Currency (as deflned below) such Entitled Person may ia accordance with rioniial bankiiig
procedures purchase with the: Judgmeiit Curreiicy, and transfer to New York, New York, U.S. Dollars
in tlie anioumir originaliy due to such Entitled Person. Jf for the purpose ofobtaiuingjudgmeiit iii any
court il. is •lecessary te coiivert a suni due hereunder mio any currency other lhan U.S. Dollars (lhe

"JudnicíiL Currency'), lhe rato ofcxchange that shall be applied shall be that at which in accordance
with normal banking procedures lhe Entitled Person could purchase such US. Dollars ai New York.
New York, with the Judgmeut Currency on lhe Busiiiess Day immediately preceding the day on
which such judgrnenl is rendered. lhe Borrower herebys as a separate obhigation and notwithstanding

any suchjudgmnent, agrees to indeumil' such Entitled Person against, and to pay sucli EnlilIed Per---on
deniand. in U.S. Dollars, the amouni (if any) by which lhe suni originally due to sucli Erititled
Person iii U.S, Dollars hereunderexceeds lhe aniountofthe U.S. Dollars purchased and traiisfeired as
aforesaid;provided1/7a1. ifthe U.S. Dollars that may be so purchased exceed the sum originally due to
the party bcing paid in U.S. Dollars, each party hereto agrees, as a separate obiigation and

011

riotwitlislanding any such judgment, to refund the excess amount te the Borrower upori written requesi
by lho Borrower.
13-15 Administrativegejit.
(a)

Aopoiiitmcnt and Authority The Lender hereby irrevocably appoints the

Adiniuiistralivc Agcnl to adi: on its behalf hereunder and authorizes the Administrative Agent to take
such aclions OH às bclialf and to exemise such powers as are delegated to lhe Aduiinistrative Agent by

the teriiis hereof, tegether with such actíalis and powers as are rcasonabFy incidental therelo. The
provisions of (h is Section 13.15 are solely for lhe benefit of the Adniinistrative Agciil and lhe Lender,

and neither tua Borrower nor the Guarantor shahi have any rights as a tliird party bemiefmciary of any of
such provisions.
(h)
DuliesofAdniinistrative Aeii1 ExculpatoU Provisíons. The duties ou lhe
Administrative Agent are solely administrative and ministerial in nature. The Admninistrative Age-mil
shall not have any duties ar obligalions excepl those expressly set forth hereiii, and no iniphicd

covenanhs or obligations shali be read into this Agreerneni against the Adniinistrative Agent- lii acting
uiider thiis Agrcciueiit, the Admiiiistrati'e Agent does not assume any obligalion towards, or any
relalionship of ageiicy ar triist for or willi. lhe Borrower, the Guarantor, the Lender or any other
Person.
Without limiling lhe generality of the foregoing, the Administralive Agent shall nol have aimy diity fa
take any disctetionary adiou or exercise any discrelionaiy powers, bui shall be reqtiired to ad. 01
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refrain from acting (and shall be fulty protected in so acting or refraining froni acting) upon the
written direclion of the Lender or lhe Borrower, as applicabk, or any party desigTlatcd iii writing by
eitlier one to provide instructions 011 its behalf, provided that the Administrative Agent sIiII not be

required to take any actton that, in its opinion or the opinion of its counsel, rrniy expoe lhe
Administrative Agent or any of its Affiliates to liability or that is contrary to applicable Iaw. The
Administrative Agent shall not be liable for any aetioii takri or IlcE takcii by it in the absence of its

own gross iiegligence ar wiUful misc.onduct.
None of the Administrative Agent nor any Affiliate thereofshall be responsible for ar have any duty
te ascertain or inquire into, except, in each case, with respect te its own exprcss obflgatioris for the
foliowing, (i) any statement, warranty, representation or other inforniation made ar supplied in ar in
ccnnecrion with this Agreement, (ii) the contents of any certificate, report or other docurnent delivcred
hereunder or in conneclion herewilh or the adequacy, accuracy and/or coiiipIetenss of the
inforiiiatioii contained herein, (iii) the perforniance orobservance of any aí the covenants, agreeincn*s
ar other terms or conditions set forth herein or the occurrence of any Default, (iv) the validity.
eiiforceability, effectiveness or genuíneness of this Agreement or any other agreement, instrumeni ar
docunient or (v) the satisfaction of any condition se( forth in Articie Vil ar ciscwliere licrein, eihcr
than (but subject to the foregoing clause(ii)) te confurm reccipt aí ircuis wpressly required te be
delivered lo the Administrative Agent. The Adininistrative Agent shall riot be deerned te have
knowledge of any Default ar aí the eveuit or events íliat give ar inay give vise te any Default unless

and until the Borrower ar the Lender shall have gíven written notice te such Administrative Agent
describiiig such JDeíault and sucli evelit ar cvcuits.
Nothing in this Agreernent shall require the Administrative Agent, its AIT.Iiates or any of its or its
Affiliates' respective nianaers, adniiiiistrators, trustees, partriers, directors, officers, ernployees,
agents, fund maiiagers and advisors to carry ou[ any "know your custonier" ar other c!iccks in relalion
to any Person ou bebaif of the Lender and the Lender confiriiis to lhe Adininisti ative Agent that the
Lender is solely responsible for any such cliccks the Lender is required to carry Out and that the

Lender may not rely on any stalement in relation to such checks made by lhe Administrative Agent.
its Arnliates ar any of its ar its Affihiates' respective managers, adrninistrators, truslees, partners.
directois, officers, ernployees, agents. fund managers and advisors.
(e)

Reliance by Administrative Agent. The Administrative Agent may conclusively rely

upan, and sliali not ineur any liahility for relying upon, any notice, requesi, certificate. consent.

Sialemeni, instrurneiit, docuincnt or other writing (inçiuding any electronic message. Internet or
intraulel wcbsite posting or other distnbution) believed by it in good faith te be genuine and te have
bccii signed, sent or otherwise authenticated by lhe proper Person The Administrative Ageul inay
consuli with legal counsel, independent accountants and other experis and agenis selected by the
Administrative Agent, and shall be entitled te rely upon, and shali not be liabte for any action taken or
not taken by ii in accordance with, the advice of any such counsc (wIio may be caunsel for lhe
Borrower), accountants ar experts ar agenis. Refere lhe Administrative Agent acts ar refraiiis frouii
acting, it may require instructioii, an oiTiccr's ccrtiíicatc or au opinion ofcounsel or any combination
aí the foregoing to be provided by or on behalfofthe Borrower ar the Lender and the Administrative
Agent sliaII not be liable for any actioii it takes ar oniits te take in good faith in reliance ali such
instruction, officcr's ceitificate ar opinien of counsel. The Administrative Agent may, at flue expense
of lhe Borrower, censult with counsei and the writ-ten advice of such counsel or any opiiion of suclu
couiisel shail be fuil and complete aLíthorization and protection in respect of any aclion taken, sulTered
ar ouiiittcd by it hereunder in good faith and iii reliance thereon.
Resiiiation ofAdniinistrative Agent. Subject to the appointment and acceptance aí a
(d)
successor Adnuinistraiive Agent as provided below, the Administrative Agent rnay resign ai any time
by giving aI lensi 30 Busines Days' nOtice thereof te lhe Lender and the Dorrower, tinless the Lender

and the Borrower each consent te a shorter time. The Administrative Agem may be reuj,ovcd ai any
time with or wilhout cause by written notice by tbe Leuudcr. Upoiu any such iesignatioui or iemoval. lhe
1 ,endcr shail have the right te appoint a siiccessor Adrninistratk'c Agent. if no successor
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Administrative Agent shali have been 50 appointed and shaPi have aiepted such appciutiueit

within 30 days after the retiring Administrative Agent's giving ofiioiice ofrcsignation or the Lenders
o,- Oorrowers election to remove an existing Administrative Ageni, then such Adrnijiistrative Ageii
inay. 011 behalf of the Lender, appeiril an Administrativo Agent to succced itscIí whicli sIialI be a

bank domicikd in a G-7 Country or Switzerlaiid tliat lias a combined capital and surpius of at leasi
US$ 100.000,000 (or its equivalent in any other currency), or, at the expense of (fie Borrower, petition
any court of competeni jurisdiction for the appoíntment of a successor Adrniiiistrative Agent. Upon
the acceptance of any appointrnent as Adrninistrative Agent hereunder by a successor, such successor
shall thereupon succeed te and beconie vested with ali lhe riglits, powers, privileges and duties of the
replaced Administrative Agent, and the replaced Administrative Agent shall be discharge-d from às
duties and obligations hereunder. After any Administrative Agent's resignation or rernoval hereunder,
tlic provisiouls ofthis Sectiori 1115 and Artícle XI shall continue in effecl for its benefit in respecí of
any actioiis takeii ar oinitted te be Laken by it while it was acting as Administrative Agent, and such
Administrative Agent shall be entitled to the payrnent of any colnperisation owed to it by the
Borrower hereunder and -te the rcinibursernent of ali reasonabie cxpenses, disbursenients and
advances incurre-d or made by it in connection with any serviccs rendc.red hereunder that are not
included in the amounts payahle te tlic Administrativo Ageimi at the Closing Date pursuaiit to

Section1 1.03.
(e)

Risk of Administrativo Agent's íkinds. None of the provisions conlained in this

Agrcernent shall rcqLJire lhe Administrativo Agent te experid, advance or risk íts own funds 01
otherwise incur personal financial Iiability in the períormance of any of its duties or in the exercise of
any ofíts riglits or powers, ifthere shall be reasoimable grotind for believing that the repayment of such
funds ar adequate indeinnity agaiflst such liability is not satisfactorily assured to it. TIie

Administrative Agent shall be fully justified in failing or refusing to take any action uiicler tliis
Agreement if. in connection with the taking of any such action, it shail not furst be indemnificd te ils
satisfaction aaíiist any and ali risk of iionpayrnent, Piability and expense that may be incLlrl-ed by iL

ils agents or its counsel by reasorm oftaking or continuing to take any such action.
Appointment ofAdininistrative Aent/Ailorrieys. l'he Administrativo Agent rnay
(f)
execute any of its duties and obligations hereunder either directly or by or through agents ar attoiiicys
and. with respect to any such agents or attorneys appoiiited by the Administrativa Agent alter an
Evciit of Dcfault lias occurred, lhe Administrative Agent shali not be responsibie for any negligencc
or wiIIíuJ niisconduct ou the pari of any such agent or attorney appoiiited in good faitl-m and witim due
caie by ii hereunder.
(g)
Incumbency Certificaie/Specimeii Sicjiatures. Tlie Administrativa Agent may at any
time request, and the Borrower, the Guaramitor andfor the Leiider shall detiver, an offícers cerlificale
setting fcr-tli the specinren signatures and the names of indi'iduals and/ar tities of officers auIiior-izcrl
at such time to takc specified actioris pursuant to this Agreement, which officer's certificate nla)/ be
sigimcd by any Person authoriied te sign an oFflçcrs certific.ale, includirig any Person specified as so
authorizcd in any sucli certificate prcviously delivered aimcl not superseded.
(h)
Force Ïvjajeure. Notwitlistandiiig any provisioli hereiii to the contrary, in no cveni
shail the Administrativo Agent be liable for any failure ar delay in the- performance of its obligatioims
uiider luis Agreeiiiciit because of circunistances beyoiid its c.oiitrol, imicluding, but imot Iiniited te. acís

ofGod, ílood, war (whctlier dec.Iarcd or undeclared), terrurisin, firo. riot, strikes or work stoppages foiany reason, embargo, goveriminent action, including any laws, ordinamices, regulations or lhe liLe
vhich restrict em- prohihit the providiiig of the sem-vices conieniplatcd by 1h is Agreement, hiability lo
obtain material, equipnient. or c-omniunic.atfons or computer facilities, or the failrire ef equipmenl or
interruption of cornrnunications or ccanpuler facilities. and odiar causes heyond its centrol wíicther einot of the sarne class or kind as specificaliy narned above.
Daina. Aiiything in this Agreement te Lhe contrary notwithstandimig. ín no evemit
(i)
sliaIl tlic Adiniiiisirative Agem be liable umidcr or in connection vvitli tliis Agreement for imidirect.
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special, iiicdentaL, puntve or conscciuentaI lesses or damages of any kind whatsoever, iiicluding but
not hiïiitcd to Iost profts, whether or foi fireseeabc, everi if the Administrative Agent has been
advised of Éhe possbiflty thcreof and regardless of lhe f'orrn of action in which such damaes are

so ught
LQan Balances. Anytliiiig çontained herein to lhe conlrary netwithstanding, the
AdninisIrative Ageril shall nol have any liability arising from eonflrrnalions of the amount of
outslanding Loans or the cornponent amou nts thercof,
Action Upon Insíructions, The Administrative Agent shall be entitled to refrain froni
(k)
any aci or the taking of any act!on (ineludin8 lhe failure to take an action) in connection with this
Agreeiueiit or from the execise of any power, discretion or authorily vested in it hereunder unless and
uiitil lhe Administrative Agent shall have received instructions in respeci thereof from the Lender or
any party designated in wriling by the Lender (provided the Administrative Agent lias not received
written notification from the Lender reoking such designation) and, upon receipt ofsucli instructions
from the Lender or such other party, lhe Administrative Agent shall be entitled to act or (where so
instructed) refrain from acting, or to exercise sucli power, discretion or aulIiority, iii aecordaiice with

such instructions. Without prejudice to lhe generality of the foregcing, ncithcr the Lender nor an
olher party to any Loan Agree.rnent shall have any riglil of action whatsoever aainsl the
Administrative Agent as a resuil of the Administrative Agent acting or (where so inslructed)
refraining from actLng hercunder in accordance with the iiistructoiis of the Lender or any party
desigiiated iri wriling by lhe Lender (provided the Administrative Agent lias not received written
notificalion from the Lender revokirig such designation).

Non-Action. The Administrative Agent sliaiL not be required to take any action under
this Agreemcnt if taking such adiou (x) would subject Lhe Administrative Agent to a tax ín any
jurisdictiail wlierc it is not thcn subjeci to a tax. if'lIie Administrative Agent would not be indernnified
for such ltx hercunder, or (y) weuld require the Administrative Agent to qualify to do business in any
jiirisdiclion where it is not theii so qualified.
(1)

Administralive Aent. Nolwithstanding anytliiug to the cnntrary contained herein, ali
(iii)
rig.hls and rentedics of Lhe Lender under this Agrccrnent may be exercised by the Administrative
Agent, iíso dirccted by thc Lender, oras the Lender niay otherwise direct.
13.16 Third Partyeneficiaries. The Borrower acknowledges and agrees that eacli
indemnified Person will be an express creditorthird-party beneficiary of this Agrccmenl and decnied

a party hereto for purposes of Sectíunli .02 entitled to a claim agaiuist lhe Borrower and lhe
Guarantor with respccl lo ali maflcrs conlernplated herein to the sarne extent as if lhey each were a
parly herdo, proWded liiat any caini againsi the Borrower or the Guarantor shall be brought or
enforced by the Adniiiiistrative Agent or lhe Lender on behalf of such thirdparty beneflciary. No
failure in requsting reiinhursenient of aniounts due hereunder shall in any way adversely affect or
constitute a waiver of such third-party benefLciary rights.
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IiV WflNESS WMEREOI. the parts hreto liave caued ffils Agreenicnt to hc duly ccu1ed as of Ilirdale frs. aho'e w:-ten.

THE STATE OF SANTA CATARINA,
as Búrrower

Mame:
Tit$e:

STATE OF NEW YORK

COUNTVOFNEW YORK
On this day ofLi, before me, a notary pub1c witii and for said commy,
personally apperd
tu me personal!y kiown who being duy sworn, did
ay lha he is the
oU Te State of Santa Ca(arna, one of the person
deseribed iii und whch eectite4 tbe f reoirg iii sirument, and
iiwiedes said instruinew to be
#i fee act and ded ofsiid Persons.
Tite: N*ary rub)k, State of New York
Quafie.d in
Cci nisskm EXPíres
THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL,
as Guarantor
By :_
Name:
TitI e:

STATE OF NEW YORK
COUNTY OF NEW YORK
Ou this
day of[
personaily appeared
swoi-n, did say that he is the

, before me, a notary public within and for said county,
to me personaily known who being duly
ofThe Federative Reub1ic oíBrazil,

one of the persons described 1 r and which executed the foregoing inslruinent, and acknowlcdges snid
instruineni to be the free at and deed of said persons.

By:
Titie: Notary Public, Siale ofNcw York
No.

Qualifïed in
Commission Expires
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BANK OF AMERICA. NA.,
as Leiider

Narne:
Titie:

STAT6OF NEW YORK

)
)

COUNTY OF NEW YORK
On luis
persoiially appeared

day off

], before me, a notaly pubhc witliin and for said courty,

to me personaily known who beiiig duly sworn,

did say lhat lie is lhe

of Bank ofAmerica1 N.A., one of the persons

described in and which executed the foregcing instrument, and acknowledges sad instrument to bc
lhe free act and deed of said persons.
By:
Titie: Notary Publie, Stalc oíNew York
No.
Quaiifled in
Cornmission Expires
WI LMINGTON TRUST, NATIONAL ASSOCIATiON,
as Adininistrative Agent
By:
Na me:
T iti e:

STATE OF NEW YORK
COUNTY OF NEW YORK
On this
personaily appearcd

day of [

J, before rne a notary public within and fbr said county,
to me persenaily kuiown wh c' bei ng duly sworn, did sã

ufWilmingtoii Trust, Nafional Associaiioii, one of the

thit Fie is the

persons describcd in and which executcd the foregoing instruÉnent, and acknowIedes said instrument
to be lhe free act and deed ofsaid persons.
J3y:
Titie: Notary Puhlic, Siate aí New York
No.

Qual ified in
Coniniission Expires
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Amortization Schedule
Set fortii heow is the schedule fbr repaymelit ofthe outsíanding principal arnout ofthe Loan
and interest lhereeii.
[SUBi ECT TO CONFJRMATION]

-SernannuaI Payment
Date

US$ 14,528831

US$ 14,528,831

_J2013

US$ O

US$ 14,528,831

U8514,528631

L_.1 2014

US$ 10,177904

US$ 14526,831

US$ 24,708736

US$ 10737,474

US$ 14325,273

US$ 25.062.748

US$ 30,866.771

US$ 14,110,524

- US$ 44,977,294

US$ 32,383652

USS 13,493,188

US$ 45.876.840

[ 32016
L......J 2016

US$ 33,948862

US$ 12,845,515

U$$46,794,377

US$ 35,563,727

US$ 12166538

US$ 47.730,265

[__2017

US$ 37,229,606

US$ 11,455264

US$ 48,654.870

f _J2017

USS 38,947,896

US$ 10,710671

US$ 49,658,567

[1 2018

US$ 40,720.M

- US$ 9.931,713

US$ 50,551,739

L.....12C18

LJS$42547,481

US$ 9,117,313

US$51,864773

LIfi

iJSs 44431I705

US$ 8,266364

- US$ 52.698,069

L12019

US$ 48,374,301

US$ 7,377730

US$ 53,752,030

US$ 48,378,827

US$ 6,450.244

US$ 54,827,071

US$ 50,440905
US$ 52,568196

US$ 5,482,707
US$ 4473,869

US$ 55,923,612
US$ 57,042.085

US$ 54,760,401

US$ 3,422,525

US$ 58,182,926

_j2022

US$ 57,019,268

11S$2327317

US$ 59,346,585

_J 2022

US$ 59,346,585

USS 1,186,932

US$ 60.533,517

US$ 726,441,566

US$ 190730,201

US$ 917,1711767

L......J 2015
1

-

2020

1

TOTAL

tCnr 0nd

-

_J2015

L..J 2020
1 2021
_]2021

-

Total

US$ O

] 2014 -

-

Interest'

[_j 2013
1

-

Amortization of
Principal Amount

c,,raL,rL I,IL'rC!Ç1

-
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EXIIIBIT 11-1

Forin ofOpinion of the Attorney General (Procurador-Geral) of the Borrower

Opinion of the Auorney General for the State of Santa Catarina to be delivcrcd
pursuani to Section 7.01(0(u) of the Credit and Guaranty Agreement. Terms not defincd have
the ineanings given te thetn in the Credit and Guaranty Agreement.
as a validly existing l3razilian state, the Rorrower's existeilce and validity is provided
(a)
for by the Brazilian Constitutiori, and lhe Borrower has fuli power and authority to enter mio
i.he Agreernent and carry out the transactions conternplated thereby (the "Borrower
Transactions") and has been duly authorized te carry out the Borrower Transactions;
(h)
ali necessary actions and conditions required by the laws of Brazil, any regulatory
authority iii Brazil or in Lhe State of Santa Catarina, have been taken, fulfihled and done by the
Borrower, inchiding ali necessary legislative, adininistrative and other governrnental
approvals, authorizations, exemptions, licenses, certificates, perrnits, orders or consents (lhe
ppjoyals") and any necessary fihings, recordings or registrations, to enable lhe Borrower te:
execute and deliver the Agreenient, ensure that the obligalions of the
(i)
Borrower under lhe Agreement are legally binding and enforceable, and carry out lhe
Borrower Transactiens; and
(ii)

perform the Borrower's obligations under the Agreement,

exeept for (1) the registration of the maio financial terins of the Loan under the
relevant Declaralory Regisiry of Financial Operations (Registro Declaratório de
Operações Financeiras, ar lhe "ROF") cri lhe System ofinformation of the Central
Bank of Brazil prior te the rexniUancc offunds for tire payrnent of any aniounts due and
payable thereunder, (li) registration with lhe Central Bank of Brazil of the Schedule of
Payrnenis in connection with lhe Loan, after the entry of the related proceeds into
Brazil, and (III) any update in lhe ROF that may be required pursuani te Central
Bank's regulations te enable the Borrower te remit payments abroad in foreign
currency under the Loan other than original scheduled paynlents of principal, interest.
comrnissions, coas and expenses contemplaled by Lhe- relevant ROF.
the execution and delivery by the Borrower of lhe Agreement and the performance by
(e)
ali parlies thereto of lhe provisions thereofwill nol (i) conflict with, violale or result in a
hreach of any of the terrns, covenants, conditions or provisions of, ar constitute a dcfault
under, the Brazilian Constiltition and/ar the State of Santa Catarina Constilution, as arnended
te the date hereof, any statutes, laws, decrees, rules, orders or Tegulations of Brazil (includirig.
without limilation, of the. State of Santa Catarina) or any Ireaty, or te the best ofniy
knowledge, au>' convcntion agreement ar instruinent te which the Borrower is a pan>' ar by
which it is bound ar to which any ofits properties ar assets is subject nor (ii) resuli iri lhe
creation OT imposition of any rnortgage, lien, charge or encurnbrancc of any nature
whatsoever upon any of lhe revenues ar assets of lhe Borrower under any such lreaty,
cojivention, agreernent ar instrument (other than as perrnittecl by the Agreement);
the Agreement has been duly authorized, executed and dclivered by the Borrower and
(d)
lhe obligalions of the Borrower under the Agreement are legal, valid, hinding and enforceable
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iii accordance

wilh their ternis, subject as to eriforcement, to lhe effect of any applicable
bankruptcy. insolvency, fraudulent transfer, reorganization moralorium and similar laws of
general applicability relating lo or affeeting credilors' rights and lo general equity principies,
(e)
The Agreement is in proper !ega form under the laws of Brazil for lhe enforccrnent
thereof in the courts of Brazil against the Borrower, and contains no provision which is
coiitrary to Brazilian law, publie poiicy or good morais in, or the national sovereigntv ef.
Brazil; provided that, for lhe cnforceabiiily of the Agreenient before Brazilian c.ourts: (i) the
signalures of lhe parties signing the Agreement oulside Brazil must be notarized by a notary
public qualified as sileIl under lhe laws of the place of signing and the signature of such
notary publie must be authenticatcd by a Brazilian consular officer at lhe eorrcsponding
Brazilian consulate and (ii) the Agreement must be translated into Portuguese by a swom
trarislator and a summary published thereofin accordance with Section 9.01(viii) of the
Agreement. AH fonnalities required in Brazil for the validity and enforceabilily of the
Agreement liave beca compieled, except as contcmplated by the precediiig sentence
(f
the fuil faith and credit of the Borrower lias been pledged for the due and punclual
payment ofamounts due with respect to the Loan and ali ather obligations arising under the
Agreenient, and lhe obligations of the Borrower under the Agreement to pay principal of and
iiiterest on lhe Loan and any and ali other amounts due thereundcr colistilute direct,
unsecured, unsubordinated and unconditionai obligations ofthe Borrower and rank aI icast
poripa.%.szI in righl of payment with ali olher unsec-ured and unsubordinated Foreign Currericy
Jndebtedness of lhe Borrower;
lo the best of niy knowledge after due inquiry, the Borrower is aol in defauli ia lhe
(g)
payment of principal, interest or any otheramount owing on any obligation ia respect of any
fridebtedness and lhe Borrower has not received any notice of default ar acceleralion with
respect lo any obligation in respect of any Indebtedness. in each case or in lhe aggregate,
which would have a material adverse effeci on the financial, econoinic or fiscal condition of
the Borrower ar its ability to perfbmi its obligations under lhe Agreement:
There is no tax, 1ev)', deduction charge or withholding imposcd by Brazil ar any
(ii)
political subdivision thereofeither (A) on or by virtue of the execution, delivery, recogniliun
or enforcenient of lhe Agreement ar (B) on any payment lo be niade by lhe Borrower
thereunder. provided that such payment is made to a non-Brazilian resident or lo a nauBrazilian corporation directly, except that a withholding tax is rcquired lo be paid in respect
of, ar deducted froni paynlents required to be niade by lhe Borrower to the Admiiiistrative
Agenl lbr the benefit of the Lender under the. Agreement;
(i)
under the laws of Brazil, legal proceedings may be instituted against lhe Borrower ia
lhe couris of Brazil in respect of rights, clainis ar any sum payable by it under the Agreenieni.
The Borrower lias no right ofininiunily from any disputes, suits, actiolis ar judicial
proceedings ar froni execution ofjudgment ia Brazil ar froni lhe cnforcement in Brazil of
any arbitration award 011 lhe grounds of sovereigrity ar otherwise in respect of any matter
arising oul of or ia relation lo its obligations under Lhe Agreement (except, in each case, for
lhe limitation on aiienatioii ofpubiic property relërrcd to in Articie. 100 0f Lhe Civil Code of
Brazil, enacred by Law No. 10,406, ofianuary 10. 2002. ar Article 100 of the Brazilian
Constitutiori). The execution ofan arbitra] award, as weli as the execution of any judgnienl.
against lhe Borrower in Brazil are oniy available ia accordance witli lhe procedures seI forth
iii Article 730 ei seq. of file Brazilian Civil Procedure Code;
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the elioic.e of the laws of the State of New York as the governing law of the
(j)
Agreenieni will be recognized and effective as a valid choice of law in any action arising out
of or relating to the Agreenient in the courts of Brazil, provided that such goveming law does
not offend Brazilian national sovereignty, public policy or good morais;
the Borrower has the legal capac.ily to sue and be sued in its own narne under the laws
(k)
ofBrazi!; any foreign pe.rson is entitled to sue as a plaintiff ia the courts of Brazil for the
enforcernent of its rights against the Borrower arising under the Agreement, subject to the
assurnptions and qualifications set forth herein. The irrevocable submission of the Borrower
te arbitration proceedings in New York, New York, is legal, valid and binding imder the laws
of Brazil and would be accepted by the Brazilian courts, subject to the assuniptions and
qualilications set forth herein; the appointinent of the Authorized Agent as set forth ia the
Agreement is valid and binding upon the Borrower; and, subject te the assumptions and
qua1ificatons set forth herein, service ofprocess effected in lhe manner sei forth in the
Agreernent will be effective te confer valid personal jurisdiction upon lhe Borrower to the
exteni of any action in Brazil rcferred te in the Agreernetit;
any award (an "Award") ofan arbitrai tribunal under or pursuantto the provisions of
(1)
the Agreenient that conforms with Brazilian public policy will be cufoiceable against the
Borrower in accordance witli (Fie procedures set forth iii article 730 ei seq of the Brazilian
Civil Procedure Code lo the lower courts of Brazil without reexarnination of the nierits if
such Award is ratified by the Superior Court ofiustice of Brazil. Sueh ratification can be
obtained ifsuch award: (i) fuiflis ali formalilies required for lhe enforceability thcrcofunder
the 1 aws of the country where lhe sarne was granted; (ii) was issued by a coiiipetent arbitral
tribunal after service ofprocess upon the parties to the aclion as is required by the rules of
such arbitral tribunal; (iii) is not sub jcct to appeal; (iv) was authenticated by a Brazilian
cousulate ia the country where the sarne was issued; and (v) does not offerid Brdziiian
national sovereignty, public policy or good morais and is not against the principies of
Brazilian publie policy as set forth in Brazilian iJecree Law No. 4.657, dated September 4,
1942;
it is not necessary under Lhe laws ofBrazil in order to enable any Person te exercise or
(nl)
enforce its rights under the Agreement, or by reasan of any such Person executing, delivering
or otherwise bccoming a party te the Agreenient, or in connection with lhe performance by
any such Person of its obligalions thereunder, ihat any such Person should be licensed.
qualified or otherwise entitled to carry on business in Brazil, nor wi!l such performance
violate any applicable law in Brazil;
none of lhe parties te the Agreement (olher than the Republic and Lhe Borrower) is or
will be deemed te be resident, don'iiciled, subject to taxation or carrying on business ia Brazil
solely by reason of its execution, delivery, performance or enforcement of the Agreerneni;

(11)

lf any provision of the Agreerne-nt is hcld Lo be iliegal, invaiid or unenforceable by a
(o)
Brazilian couri, i.his judgriietit need not impair the enforc-eabilily of the remaining provisions
o! Lhe Agreernent, which will be scveted from the provision heldio be iliegal, invalid or
unenforceable;
lhe selection of Lhe Lender and the execution õfthis Agreernent were conducted in
(p)
accordaiicc with applicable law; and
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(q)
there are no legal or governmental actions, suits, arbitrations ar proceedings pendin
to which the Borrower is a party whic.h, ifdetermined adversely to the Borrower. would
individua!ly or ira the aggregate have a material adverse cffeet on the financial. econoruíç ar
fiscal condition of the Borrower ar its ability to perforrn its obligations under this Agrcemenl:
and. to the best ufmy knowledge, no such actions, suits, arbitrations or proceedings are
threatened which, ifdetermined adversely Io the Borrower, would individualiy ar in the
aggregate have a material adverse effect ora lhe financial, economic or fiscal condition of the
Borrower ar its ability to perforni its obligations under this Agreernent.
The ioregoing opinions are subject to the fol!owing comments and qualifications:
(i)
the colirts of Brazil will recognize as valid, and will enforce against the Borrower
without reconsideration of the nierits thereof, any arbitral award, provided lhat such award is
previously confirrned (homologado) hy the Federal Superior Court of Justice of Brazil
(Superior Tribunal de .Juuiça), such confirmation on!y occurring if such judgnient:
(a)
(b)
(c)
(ci)
(e)
(f)

fulfi lis ali formalities requircd for its cnforceability under the laws ofNew
York;
is rendered by a cornpetent arbitral tribunal after service of process upon thc
parties to lhe action as is reqttired by lhe rules of such arbitral tribunal;
is not subject to appeal;
is authenticated by a consular official of Brazil havingjurisdictioii over the
pice of signing;
is translatcd mio Porluguese by a certified transiator; and
does nnt vioiate Brazilian national sovercignly, good morais ar pub]ic policy
(as provided for in Article 17 ofDecree Law No. 4657/42). 1 have 110 rcason 1.o
believe that lhe choice ofNew York law ar an arbitral award enforcing any
provision of the Agrecmcnt is ar would be deemed contrary to Brazilian
national sovereigrity, goed morais ar piiblic polícy;

(i i)
ira the everil that any suil is brought against the Borrower, any plaintiffnot resideral iii
Brazil will be i-equired to place a bciid as security for c.ourt c.osls and for third party
attorneys fees ifit does not possess any ieal proprrty in Brazil, in accordauc.e with article
535 of the Brazilian Civil Precedure Cade (Law No. 5,89, enacted on January 11, 1973, as
aniended), and an adiou for recognition or enforcerneni of lhe agreernent would be sub jcct to
a charge for cerlain judicial expenses (laxa de cu5ía.judiciai.r);
(iii)
iiotwithstanding the Agreenieni being expressed to be governed by the laws of the
Siate ofNew York, such law will on!y be recognized and enforced in Brazíl ifnot against
Braziiiaii national sovereignty, puhiic policy ar good moi-ais. In my opinion, none or tiic
provisions of the Agreemeut or the actions and transactions contempiated tlierein is ar would
be deeined nu!i or to be against Brazilian national sovereignty, public policy ar good morais
as of lhe date hereof
(1v)

anyjudgment obtairaed against the Borrower ira the courls ofBrazil in respect of any
sum payablc by such party under lhe .Agreemenl wiil be e-xpressed in the Brazilian culrency
equivaleni to lhe foreign currency amount awardcd. Authcrizaiion by lhe Central Bank of
Bra7J 1. which is not applicable as of the date bereof, niay be required for tlie couversion of
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such Brazilian currency-clenorninated amount into foreign currency and for its reniltance
abroad;
(v)
in lhe event Lhat any suit is broughl against lhe Borrower, service ofproc.ess upon tlic
Borrower must be effectcd iii accordaiicc with Brazilian law;
to ensure the legality, validity, eiiforceahility or admissibility in evidence before
(v i)
Brazilian courts of any power ofattorney or document appointing an agent for servicc of
process in Brazil. ifany, (a) Lhe signature ofthc parties thereto signing in Brazil must be
notarized by a notary publie in Brazil, and (b) the siguatures of the parties thereto signing
outside Brazil must be notarized by a notary public iicensed to act as such under the laws of
the place of signing and the signature of such notary public niusi be authenticated by a
consular official of Brazil havingjurisdiction over the place of signing. Any documentin
foreign language must be translated into the Portuguese language by a Brazilian cerlificd
transiator and regislered (togelher with the respeclive certificd transiation) with lhe
appropriatc regisiry ofdeeds and documents, which registration can be made at any time
before judicial enforcement iii Brazil
(vil) under Brazilian law, injunetive relief is iii the discretion of courts, and niay not
necessariy be granted;
(viii) 1 express no opinion as to Section 13.14 of the Agreemeiit, providing for
indemnification by one party thereto against any loss in obtaining the wrreney due lo such
party under such agreement from a court judgment in another currency;
(ix) the performance of the Borrower's payment obigations under the Agrecrnent will be
subjeci c.o the inciusion iii the Borrower's anual budget, approved by the legislature of lhe
Borrower, of ali amounts to beconie due undeT the Agreement dtiring the time period covered
by such budget
M rende ring such opinion, such counsel nay reiy as lo tna(ters invo/i.'ing lhe applicalkm of
lwi's ofciriyjurisdiclion ather ihan lhe 1aws of zhe Siale o! Santa Catarina and ihejèderal
'aivs of Brazil ío the cite n they deem proper and spcifled in such opinion. upon lhe opinion.s
of7he Procurador-Geral da Fa2enda Nacional and ofArnold & Porler LLP, and ax Io
mallers of fticl, to lhe extent they deem proper, o' certificotes rfresponsihle officers of the
Siai'e and Brazil and publie officials.
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FXH1BIFF
Furm of Opiniun of the Altorney General of (be Nacional Treasury (Procurador-Geral Ia
Faz*,rda NacionaF) ofl3razil
Opinion of the Attoriicy General of the Naional Trcasury of the M i ii istry of Fi nance of BraziI
to be dciivered piirsuonf to Scction 701(f)(iii)ofthe Credt and Guararity Agreement. Ternis nol
defliied have the meanings given to theni in the Credit and Guaranly Agreeinent.
(i) The Agreenieni lias been duly authorized, execuÉed and delivered by lhe Repuhlic
and constitutes the valid and legaily binding areernent of lhe Republic enforceable in
accordance with its terrns;
(ii) Neither lhe aulhorization, execution and de! ivery of lhe Agreement. nor
compliance with the terms and provisions thereof, (A) to my best knowledge after due
inquiry, will conflict with or result in a breach or vwlation of any of the tc.rnis or provisions
of, or coristitute a defau!t under, any indenture, loan agreement or other agreernent or
in.strurnent for borrowed nioney known to me to which the Republie is a party, (8) will
conflict with, violate or Tesult in a breach of the Constilution ofBrazil as amended to the date
hereof, or any statutes, laws, decrees or reguiations ofBrazil, (C) to my best knowledge after
doe inquiry, will conflict with or result in a breach of any of lhe terms, conditions or
provisions of any treaty, conventioji or agreernent to which the Rcpublic is a party or
constitute a deliiult thereunder or (D) will result in the creation or imposition of any
rnortgagc. Jien, chatgc or cncunibrancc of any nature whatsoever upon any of lhe revenues ar
asse És of the Repuhlic under any such treaty, convcntion or agrcernent;
(iii) AIf required authorizations: (1) to enable the Repiiblic to lawfu?ly enter mb,
exercise its rights and coinply with às obligations under (bis Agreement, and (ii) to make this
Agreernent adniissihie ia evidence ia the courts ofBrazil, as lhe case may be, have been
ohtained and are iii fuJi force and effect, except for 1-egistration of the maia financia] terins of
the Loaii under lhe ROF, publication of a surnniary of the contract in the Diário Oficial da
União, and a sworn transiation ofthis Agrecment into Portuguese;
(iv) Under the laws of the Repuhlic, neillier the Republie nor any of its propertv lias
any imrnunity fum lhe jurisdiction of any Brazilian court or froni lhe execution of any
judgrnent in Brazil (except for the lirnitation on alienation of public property under Article
100 of the Civil Code ofBrazil) or from enforcemcnt thcrein of any arbitral award on the
grounds of sovereignly ar olherwise; lhe execution ofaii arbitral award, as wciI as the
execution of anyjudgrnent, against the Republic in Brazil are on!y available in accordance
with lhe procedures set forth in Ariicle 730 et seq. of lhe Brazilian Civil Procedure Code
(v) (A) The agreernent of the parties to the Agreement tliat the Agreement shall be
goverricd by, and construed in accordance with, lhe laws of the State of New York would be
recognized and effectivc ia the courts ofBrazil iii ar])' action or procceding involving the
Repub!ic arising nut of ar relating to the Agreement, ifgiving effect to such law would not be
against the principies of Braziflan public policy as seI forth in Article 17 ofDecree Law
4657. lii Iiuht of among other things, the contents ofArticles 9 and 17 ofDecree Law No.
4.657. 1 have no reason to belicve lhat giviiig effect to the laws of tbc Siate of New York
governing the obligations of lhe Repuhlic and the Borrower under the Agreement would be
againsi. Brazilian public policy. (B) (i) The submissionof lhe Republic pursuant to Section
13.13 of the Agreenieni (o arbitral picceediiigs ia New Ycrrk, New York and (ii) lhe
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appointment of the Guarantor Aulliorized Agent as às autherized agent for the purposes
descrihed in Section 1113 thereof is valid and legaily binding on the Republic. (C) Any
award (mi "Award') ofan arbitral tribunal under or pursuant to the provisiuns ofSection
13.13 ofthe Agreement that conforrns with Braziliaii public poliey and law v111 be
enforceable against the Republic only in the federal courts of&ail withoiit reexamination of
the rnerits if such Award is ratified by the Superior Court of Justice ofilrazil. Such
ratification cari be obtained ifsuch Award (i) fulfihis ali formalities required for thc
enforceability thereof under the laws of lhe country where lhe sarne was granted; (ii) was
issued by a competent aTbitral tribunal after service of process LipOn the parties to the action
as required by applicable laws; (iii) is not subjeel to appeal; (iv) was authenticated by a
Brazilian consulate in the countiy where the sarne was issued; and (v) is nol against the
principies of I3razilian publie policv as set forth in Article 17 ofDecree Law 4,657. (D)
Service ofprocess effected in the manner set fbrth in Section 13.13 of the Guaranty wjtl be
cifective, insofar as Bra.zilian Iaw is concerned, to confer valid personal 3urisdicuon over the
Republic to lhe extent of any action referred to therein;
(vi) To ensure lhe legality, validity, enforceabiiitv ar admissibílity in cvidencc of the
Agreement, it is riot necessary that the Agreement ar any other docurnent be file& registered
or recorded with, or executcd before, any court or other authority in Brazil (other than the
sworn rranslation into the Portuguese language of lhe Agreement, Lhe publication of an
extTact of the Agreement in Portuguese, complying with the applicablc regulations, in lhe
Diário Oficial da União and lhe registration of lhe payment schedule for the Agreement
through the ROF with the Central Bank ofBrazil). or that any registraticn charge or starnp or
simi'ar tax be paid on or in respect of the Agreement or any other docurnent, províded that
the electronic registration through the ROF with Lhe Central i3ank of 8razil must be
cornpleted;
(vii) There is no tax, levy, deduction, charge or withholding irnposed by Brazil ar any
political subdivision thereofeither (A) on or by virtue of the execution, delivery, recognilion
ar enforcemcnt of tire Agreement ar (13) on any payrnt to be made by the Republic
thcreunder, provided that such payrnent is made to a non-Brazilian rcsident ar to a non13ra7,ihan corporation directly, except that a withholding tax is rcquired to be paid in respect
of, ar deducted from payments requircd to be made by lhe Guarantor to lhe Administrative
Agent for lhe bencfut of the- Lender uiider the Agreement in connection with lhe enforcement
ofthe Guaranlee;
(viii) Tu the best of my knowledgc after doe inquiry, there are no legal ar
goverrirnental proceedings or arbilrations pending to which the Republic is a party which, if
deterinincd adversely to the Republic, would iridividuaiiy ar in the aggregate have a material
adverse effect on lhe Republic's financial, econornie or fiscal condition ar its ability to
perfonn lts obiigations under the Agreernent; and, to the hest ofmy knowledge after dLle
inquiry, no such proceedirigs are threatened;
(ix) Thc Agreement is in proper legal forrn under lhe laws of Brazil for lhe
enlbrcernent thercofagainst lhe Repuhlic under lhe laws ofBTazil;
(x) No starnp ar other issuance ai- transfer taxes ar duties are payahle by ar ou hehalf
of the Lender or the Administrative Agent to the Republic ar to any po1iticl subdivisio!I oltaxing authority thereofor therein in connecLion with lhe executiori, delivery ar performance
oftl-ie Agreerneni, including with respect lo any paynients thereunder, and
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(xi) Under the laws of Brazil, pursuant to Senate Resolution No. 48 of 2007, any
agrecnient relaled to the incurrence of external indebtedness to which Brazil í.ç a party rnust
provide that arbiti-atic,ii be Lhe sole and exclusive remedy for Lhe parties to such agreerneni for
any dispute. cofllroversy or claiin brought outside of Brazil for Lhe enforcement of sue]]
agreement against Brazil; Brazil is prohibited froni subniitling to thejurisdiction of a foreign
ccurt for the purpose of an adjudication ori the nierits or enforcement; and the Agreement
would not be a valid and legaily binding agreernent of Brazil if it were not to provide that ali
parties to the Agreement shall submit any dispute, controversy or ciaim brought outside of
Brazil to arbitration.
Ia reack-ring such opinion. such counsel inay rely as (o nwUers invo/vil7g lhe applicaion ofkiis ol
(Jnvjuri1dic/iw7 o//ler ihan lhe kïws th federal laws ofBrazil. to lhe exlcm l/iey dee12 proper aiu/
5/)eci/7c?d in such opinion, zpon the opinions of lhe Procurador-Geral do Estado de Santa Lakirind
onc/ ofArwId & Port er LLP and as lo inolters ofJíct. to the exieni Ihey dcciii proper, on ccrí'ícoks
o/;epois/b/e of iccrs of lhe Siale ctidBrazll and public afficiafs.
EXIJIRIT B-3

Formai of Opinion of Arnold & Porter LLP, special U.S. counsel to lhe Borrower and the
Guarantor
The Credit Agreenienteonstitutes a valid and binding obligation of lhe
()
Opinion Parties, enforceable against each Opinion Party in accordance with its ierms;
The cxccution and dclivery by lhe Opinion Parties of the Credit Agreement
(2)
and lhe performance by each Opinion Partv of its obligations under and in accordance with
lhe Credit Agreement will not violate any Federal Iaw of the United States or any 1aw of the
State ofNew York, or any rule or regulation thereunder, in caeh case of General
Applicahility;
No consent, approval, authorizaiion or oTder 01 or filing, registraion or
(3)
quatification with, in each case of General Applieability, any United States federal or New
York governrnental agency, body or court, is required for the execution and delivery of lhe
Credit Agreement by the Opinion Parties or the performance by each Opinion ParLy of its
obigations under lhe Credit Agreenteni;
No stantp, registration. documentary or similar tax Ievied by lhe State ofNew
(4)
York or the United States is required to be paid in connection with the exccution or dclivery.
or (o ensure the enforceability or admissibility in evidence, of the Credit Agreerneni;
The choice ofNew York Iaw to govern lhe Credit Agreement is a valid and
(5)
effective cho ice of law; and
The arbitraLion agreernent conlained in lhe Credit Agreement is a valid aiicl
(6)
effective agrcernent to arbitrate.
hi rendering such opinion, such counsel mav rely as to inartcrs ínvolving lhe appllcalio' ofla's af
anyjw-isdictkni ather iban ihefeder& /aws ai lhe United Siares and lhe 1aw of lhe Slaie ofNew York
Io lhe exteol they dee,n proper and specfied in such opinion, upon lhe opffiions 0/ lhe ProcuradorGeral do E;ado de Santa Catarina and of Procurador-Geral da Fazendo Nacional and os la inaOer.'
offoci, lo the exieni t/iey detn proper, on ceriflca1es qfre.sponsihle officers of /fie Soie and Brazil
011(1 publle off,cials.
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EXH1fflT
Form ofAssignmenl and Assumption
This Assígiimeiit and Assuniption (this "Assigiiineiit and Assuption') is dated as of
the Effcctive Date set fortJ] below aiid is eiitered into by and between tlie Assignor identifled in ítem 1
below (the "Assjgor") and the Assignee idcntified in item 2 below (the Asstgiiee"). Capitalized
ternis used but not defined Iiereiii shall have the incanings given to thcni ia Lhe Credit Agreenient

idcntf'ied below (the "Credit Agment'), receipt of a copy ofwhich is hereby acknowiedged by the
Assignee. The Standard Terms and Conditions set forth in Annex 1 attached hereto are hereby agreed

to and incorporated herein by rcUerence and made a part of this Assignment and Assumptíon as if set
forih Iierciii iii íiiI 1.
For an agreed consideration, flue Assignor hereby irrevocably seUs and assigns tu lhe
Assignee. and lhe Assignee hereby irrevocabty purchases and assumes from the Assignor, siubjeci tu
and ia accordance with lhe Standard Terms and Coriditioiis and file Credl Agreemcnt, as of lhe
,ffective Date inserted by the Administrative Agent as contemplated below (1) ali of the Assignors
riglils and obligatrons in its capacity as a Lender under the Credit Agreemenl and any olhei'
docuiiients or instrumeiits delivered pursuant thereto to the extent relared tu flue arnouni and
percentage interest identifled beow of ali oísuch outstanding rights and obligations of the Assignor
under the respective facilities identified below and (ii) to the extent permitted to be assigned under
applicable law, aliclainis, suits, causes ofaction and any other right of the Assignor (in its capacily as
a Lender) against any Person, whether knowii or unkTlown. arising under or in connection with Lhe
Creiiil Agrecnienl, any other docurrients or instruinents delivered pursuant thereto or the loan
transactrons govcrned thereby or in any way based 011 Ot related to any of lhe fcregoing, including, bui

not lirnited tu, contract claims, tort claims, maipraclice claims, statutory clairus and ali other clainis aÉ
law or in equity relaled to the rights'and obligalions scld and assigned pursuant [o cIause (i) above
(Lhe rights and obligations sold and assigued by the Assignor to the Assigncc pursuant to clauses (i)
and (li) above being referred tu herein collectively as thc "Assigncd lntercsi") ach such saie and

assignmeuit is without recourse to lhe Assignor and, except as expressly nrovidcd in this Assignmenl
and Assuniption, without representation or warranly by the Assignor.
Assignor:

[for eacli Assignee, ijudicate [AffiÏiale][A
Borrower:

ci Fund] of [identifv Lender]]

THE STATE OF SM'iTA CATARINA

4.

Administrative Ageni: WILM1NITON TRUST, NATIONAL ASSOCIATION, as iii
adriuinistralive agent under the Credil Agreenient

S.

Credit Agi'ccinent:

Credit and Guaranty Agreerneni, dated as of

LJ. aiiiong THE

STATE OF SANTA CATARINA (Lhe "Rorrowcr"), THE FEDERATIVE REI'UBLIC
OF BRAZIL, as (]uaranlor (the Guarantur' the Lcnder's fioni lime to time partv iheucio.
and WILMINGTON TRIJST, NATJONAL ASSOCIATION, as Admini.strative Agcnt

Dezembro de 2012
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Assigned Interest:

Faci lity
Assjgned3

Aggregate
Amouni of
Arnount of
CommitnientlLoans
CommitrnentlLoans
Açãened
for ali Lenders4

$

r
17.
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Percentage
Assigned of
Commitnientl
Loans

C US1 P
Nui'nbr

$
$

Trade Date:

Effecrive Date; -,20 — [TO BE 1NSERTED BY ADMINISTRATIVE AGENT
AND WI1ICH SIIALL BE THE EFFECTIVE DATE OF RECORDATION OF TRANSFER IN THE
REGISTER THEREFOR.]
The terms set forth in this Asigiiment and Assunipícon are hereby agreed to:
ASSIGNOR
[NAME OF ASSIGNOR]
By:
N ame:

T iti e:
ASSIGNEE
[NAME OF ASSIGNEEJ
13y;

Narne:
Ti de;
Accepted
WILM INGTON TRUST, NATION AL ASSOCIATION, as
Adiniiiistrative Ageni
Nanie:
Ti t le:

Fui in thc appropriale terinno1ogy for lhe lypes of facililies under lhe Credít Agreenieni that are bcing
assigncd under tliis ASSiLII1Cnt (e.g. "Revolving Credil Commitinent", "Term Loari ConimiuiicnC, etc.).

Aniouifls in diis column and in the cohmn immedate1y to ffie rght to be adjusted by the counterparties lo
taLe iflto account any paynlents or prepayments made hctween the Tride Date and the Effective Date.

Sei forth, ia ai Icasi 9 decimais, as a percentage of lhe Comrnitnienl/Loaiis of a11 L.eriders tliereunder.
To be conpleted ifthe Assigncr and lhe Assigriee intend tht lhe minimum assignnierl arnount is to be
deterrniiied as of the Trade Date.
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TO I'ORM OF ÀSSJGNMNT AND ASSUMT1ON
SANTA CATARINA CREDPT ANÍ) OUARANTY AGREMENT
OATED AS ()F
20[.-3
STANDARD TERMS AND CONDITIONS FOR
ÁSSIGNMLNT AND ASSUMPTJON
ge

jns and Warte.

.1.
Asgi
Thc A,inor (a) rerer'ts and warrants tiat ( ii Í5 thr, kg-al and beneflca owncr
otte Asç cd huerest, (li) Uc Assigncd ]títeres( is free and ckr o( any lier', eiiunibrance or odier
avere crn and () it has fI power and aut oriy. aud has takn aH aetion ncessary. .
a;d delivey tis,Assíp-jiment and MSI»IpoOn and to cnsurninate the tmisactíOns conternpIaud
liereby. ai-id b) assumes no rcsponsihhty wtth respect to () any s(at<nient, warrwitícS or
representzitkns rnadc iii or iti eomuicction wh the Credit Areeiiient. (í) th
xcutiOn Iegahiy.
vatdity.
f
abiiitv.
nuineness, sufficiency oi- vanc C?rlhe Cre
1niI
.Areernew c - any
thereunder. (íu) the fmancísJ condtkin of the Borçwer, the O arnjoc, avy of heir Af Iiaes e au
othr Person oblgated ia respect of thc Credit Agreemcn or (is') the perr niaLiC or ol.i rvance by
the Borrower, the Guarantor, any of ther Affluiais or any oTier Person o any of her rtive
obIigaons nnder the CreU Agreenient,
.2.
Igee. Tiie Aice (a) represnts and warraius tht () if has Mi power and anrtiorty
and has taken ali acton ncessay, to exeue and dchvr tii Assignincin and Assitin and to
ue lhe transacUons contepíaed hereby and o beco,ie a Lendar tnder the Credit
Areement, (ii) from and afer the Effecti'e Date, i ha11 bc bourid by he prnvísion of he Credï
Areenient as a Lender thereuader and. te the exteni of the Assgnd lnteres1 shall have ih
ohlaions of a Lendr tI1ereLmier. (iii) ii is sophisliwtcd wrth respecl te deiscns te acu$re ssC!5 eí
the tvpe represcnted ,v the Assizned Interesi and either it. w lhe Person exercsg dsctetion ir,

rnakiug it decison te acquire the Assned Iiiteçet. is experLeaced iii acquírimo, assets of sucil typ,
(vi' It lus receid a e,py of lhe Credit Agreeniunt. and has reeei'ed or tas been accorded the
W 1U31 J 1 lO rcecíve cope ol' the rnost recenl ínformation deivered puruant te
9 ..ftjx
às appiicabk, and snch c4her acrtÁmclits ani infermation as it deenis appropriate te 3tiakc its
own credt aiiaiysis and decision to enter inflo this AssgnineiiL and Assu'ption and to purchae lhe
y

Asstgned Interesi, and ') it lias, independently and wilhoul reliance upon lhe Adminiiraive Agent
or any oher Lerder aru3 bascd on such do rneits and
inaton as ii has de-emcd appropriaie, wade
its own credit anaiyss and decision to enter ino tais Assignment and Assumption and tr t.rcIitse t;-,c
Assigned Lnteres: and () agre.es that (i) ii wdi, independenliy and without rliaiice uprin ihe

Adniinislralive Agem, the Assiaor or any olher Le.nder, and baseti on sich documcni-s aml
níorrnaticin as it siaI1 deni aproprate at lhe t3rne, continue to rnake hs own redt decisions ;n
taking or iio iig action under (he. Cre4it Agreement, and (ii) h will perform in accordance wth
ihir (ruis ali of lhe obigations whicb by the trrnz ef the Crcdit Agreemeni are reqii;ed te be
performaô by il as a Lendo-r.
Payrnent, From and after the Efective Datei the Adniinistradve AgeÇEk shait niake ali
ynieni H respei uflh Assigned ivterest (including payrnents ofpriiicipah inlerest, fees nad othcr
anounts) te fie Asignor for arnount wbch have accrued te but excluding the Ëffeciive Date and to
fie AssiQncc fel amornts which have acçrued f'rom and afte.rthe Effecf.e Vate.
2

Ge.iaPrwisions. This AssinmenI and ÁssumpLkin shail he Sinding. upon. and inrc otht
benefit of. the parlies herdo and their respectuve sucoeswrs and issigns. Thn A55nninenl tnid
Assuiuption may'bc executed ai any nunher of ca.unterparts, which togetber shaU ConstiÉute crie
inslrjniert. Delivery çf ari executed eounlerpart nt' a sgnature page of ths ~ amem and
Assulnplion by teJiccopy shall be effeciive as d&hery of a niannaHy executed counlerpari oF this
Assignrnent and Assumption. THIS ASSIGNMENT AND ASSUMPT1ON SHALL BE GOVERNED
13Y. AND CONSTRUED IN ACCORDANCE WITH. THE LAWS OF THE STATE OF NEW
YORK WITHOUT REGARD TO THE PRÍNCJPLES OF CONEL,ICTS OF LAW THEREOF THAT
WOULD REQUJRE THE APPLICATION OF THE LAWS OF A JURISDICTION OTI-IER TIIAN
TIIE STATE OF NEW YORK.
3.
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Irtitial Puhlic information

[SUBi ECT TO CONFIRMATIONI
The initial Public Information shall include tlie following data:
Geography
• Official territorial arca, Brazil and Siate
•
Populatien estimates. Brazil and State (since 2009)
•
Popuiarion evolution. Biai1 and State (since 2009)
•
Population derisity, State (siuce 2009)
•
State Capital
•
Number ofcities
Foreígn Ti-ade
• Total exports of State
•
Exporis evolution (since 2009)
•
Exports, in comparison with othcc- states (since 2009)
Exporis of Slate, by produc lype (since 2002)
•
•
Main exported products
•
Maiii epnrrdestinations oftlie Siate (Econoinie BIock) (since 1992)
•

Main export destinations cfthe State (Courïtries) (since 1992)

•

Eviutioii ofmain export destinations ofthc State (Ecoiioniic Blccks) (since 1992)

•
•

TraJe balance of Brazil (since 1999)
TraJe balance uf State (since 2003)

Economy
•
Real GDP. razi[

•
•
•
•
•
•
•
•
•

GDP variatiori ofBrazil (since 2002)
GDP variation ofSIate (since 2002)
GDP of State, current rnarket price
GDP varialion. State, in rnfl[ions of Reais (since 2002)
Mainfkey econornic sectors ofState. based on GOl'
Grcss added value participalion, per econoinic sector (since 2009)
IJS Doilar cxc hange rates (since 2009)
IGP-DJ cvoluliorp (sir]ce 1980)
Value ofpioduction ofmain products produced inthe State (since 2002)

Finance
•
Disiribution of financial resources per branch(Iegislative, executive.judicary)
•
Tax revenue
•
Tax revenue, per tax kind
•
Evolution oftax revenue (silice 2009)
•
Tax: predicicd va!uc iii LOA (Aniival budget Law) and i-ealized vaFue
•
EvI til jo n in 1 C M S revenue(since 200 9)
•
Pa1icupatioii orcach econonical sector I1 ICMS revenue
• Co.jtribution levenue (silice 2009)
•
Capital revenue (since 2009)
•
Financial. Balance Sheet (since 2009)
Budget Balance Sheet (since 2009)
•
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Stalenient of financial reuIts (since 2009)
Staernent of expenses by function (since 2009)
Asset varatioiis
Exiciises varialions per group
Ccnsolidated budget result
Cousolidated budget result rio duplication
Expenses coinposition, per type of c.redit
Evoltition iii fiscal results (since 2009)
Report on budget execL1t0n
Norniiial ResulI of Debt (since 2009)
Total State debt (since 2009)
Total State dcbt with Federal Government (since 2309)

Nominal result specification balance
• Con sal idatcd debt with dcductions (since 2039)
o Personnel expenses (since 2009)
• Net consolidated debt (since 2009)
o

•
•
•
•
•

Stimrnary of total revenue, total expcnditure. prmarv result and nominal result (since 2009)
Coiistitutional Transfers specification (pred cted vs reaized) (since 2009)
Constitutional Transíers per capta, per State (siiie 2009
Statenient efineorne, per SLlb-iteni (since 2009)
Stalement ofexpcnditurc. per group (since 2009)

Capital expenditure implenientation by expenditure group (since 2009)
•

Financial Results (sinc 2009)

•

Primary revetiues (since 2009)

•
•
•
•
•
•
•

Prirnary expenses (since 2009)
Primary result (since 2009)
Pi- imary result target, according to LDO (budget gu ide lines ia w)
Primary ependitures - lendiiig
N'owunal debt result evolution (sijice 2009)
Suiumary ofexpected investment expenditures, accordingto program (2010-2014)
E.vouton ofconsolidated debt, in relatiopi to revcnuesicol Icei ioii (silice 2009)

•

Evolution ofpublic debi service (200-20I4)

•
•

Credit transactions conlraeted or to be contracted (2009-2014)
1,1 st of Auditor General Secretaries ofthe state(lasttweiity years)
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Periodie Public information
The Periodic PLIbI1C Inforrriation shall include the foliowing financial statements, which, as of the
Closing Date, thc Bonower is required to publisli pursuant to Capítulo !XofLei Cmp/euenar No.

01. of May 4, 2000 (the "Fiscal Respon
1. FISCAL MANAGEMENT REPORT
(Fiscal and Social Security Budgel)
a. Person nel Expenses Stateni ent
b Consolidated Net Debt Statement

1. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Orçamento Fiscal e da _Seguridade Social)
a. Demonstrativo da Despesa com Pessoal
b. Demonstrativo da Divida Consolidada
Líquida

c. Slatenient ofGuarantees and
Counterguarantees
d. Staleiiierit of Credil Transactions

c. Demonstrativo de Garantias e
Ccntragarantias de Valores

e. Simplified Statemeni of the Fiscal
M ali age nierit Report

e. Demonstrativo Simplificado do Relatório
de Gestão Fiscal

II í3UDGETARY EXE.CUTJON REPORT
(Fiscal and Social Security Budget)

d. Demonstrativo de Operações de Crédito

li RELATÔRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTARIA (Orçamento Fiscal ed
Seguridade Social)

a. Budgetary Balance Shcet

a. Balanço Orçameiitario

b. Siatement of Expenses by Fiinction /
Sub-fu nctiori

b. Demonstrativo da Execução das Despesas
por FunçiofSubfiiiição

c. Net Curreni Income Statejrieiit

c Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
d. Demonstrativo das Receitas e Despesas
Picvidcnciárias do Regime Próprio de
Previdência dos Servidores

d. Slatcineut of Social Security Income
and F.pciises oft1ic Public ServaElt
Social Security Plan
e. Face ResulÉ Statemeifl
f. Primary Result Statement

e. Demonstrativo do Resultado Nominal

g. S1aeuiien( of Payment Reninaiits by
PubI ic Power and I3ody
li. Slatenieiit ofincorne and Expenses
with Maiiitenance and Developmeril
ofEducation — NADE

g. Demonstrativo dos Restos a Pagar por
Poder e órgão

É- Statcinent ofNct Tax Revenues and
Own Expenses with Publie 1-lealili
Services and AcIinii
j. Pubíic Privara Partnerships Stalement
k. Simplified Stalement of the
Sunirriarized Report of Budgetary
Exec ution

f. Demonstrativo do Resultado Prinirio

h. Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino - MDE
i. Deiroristratlivo da Receita de Impostos
Líquida e das Despesas Próprias com
Ações Serviços Públicos de Saúde
j. Demonstrativo das Parcerias PúblicosPrivadas
k. Demonstrativo 5 iniplíficado do Relatório
Resumido da Execução Orçamentária

Ifa dama series is moclified, lhe data may be provided iii a diffcreiil maiiriei, so loiig as tlic data
pi-eseiitcci pi-ovides sLlbstantially equivalem covei-age oftlie requests 011

luis

Seliedule B.

SCI-IEDLJLE C
Fees and Expenses Payable at Closing
The l3orrower aJiail pay i,' U.S. Dollars, on the Closing Date to lhe Lender 11.51% of the Losu

Conimitmeiit for fees payale [o, and out-of-pocket costs and expenses incurred by, the Lender
Çincluding the initial fees payable to the Adminisirative Agent and the fees, charges and
disbui-sements of any courisel for any of the Borrower. Guarantor. Lender and the Administrative
Agent) in the preparation, negotiation, exeCution and delivery ofthis Agreement, which arnounts shall
lie íulLv eai-iied when paid and shall nol be rcfuiidable for aiiy reason whatsoever.
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LJS. [726.441.566..001
Devido em Dólares Norte-Americanos
CONTRATO DE CRÉDITO E GARANTIA
Datado de L_. 1 de
entre
ESTADO DE- SANTA CATARINA
como Tom ador.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
como Garantidor
BANK OF AMERICA, N.A.,
corno Credor.
e

WILMINGTON TRLJSTNATIONAL
A5SOC1ATION
COmO Agente Administrativo
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CONTRATO flE CRÉDITO E GARANTIA

Este CONTRATO DE CREDITO E GARANTIA (Contrato") á celebrado em Li. entre o
ESTADO DE SANTA CATARINA ('l'emador"), a REPIJSLICA FEDERATIVA DO BRASIL
('Garantidor"), BANK OF AMERICA. NA., como credor ('Credor"), W1LMJNGTON 'FRUST.
NATIONAL ASSOCIATION, corno Agente Adniinistratko ("Aicnte Administratwo").
PREÂMBULO:
CONSIDERANDO QUE o Tomador soHcitou ao Credor a concessão de um Empréstimo iio
valor principal total equivalente àquele aqui especificado, e o Credor está disposto a conceder tal
Empréstimo. de acordo coro. e sueito aos lermos e condições do presente instrumento;
CONSIDERANDO QUE. o Garantidor concordou em garantir as obrigações financeiras do
Tomador nos lirni les estabelecidos neste instrumento,
CONSIDERANDO QUE, o Empréstimo. este Contrato e as operações aqui contempladas
foram autorizadas segundo os termos da Lei do Estado de Santa Catarina N. 15.88 1. de 10 deAtzostc
de 2012. conforme alterada (a "Lei Estadual"). bem como da Resolução no

L__J, datada

de [_J.

do Senado Federal Brasileiro (o 'Senado Federal") (a 'Resolução _do Senado"); e
CONSIDERANDO QUE. e' Toinador utilizará os recursos do Empréstimo exclusivameme
para pagar certas dívidas pendentes do Tomador. devidas à República Federativa do Brasil e
contratadas de acordo com a Lei N° 9.496, de li de setembro de 1997. conforme alterada (a 'Dívida
Federal Especificada"), com base em taxas de mercado prevalecentes.
RESOLVEM as partes, de comum acordo, o que se segue:

ARTIGO 1
DEFINIÇÕES E TERMOS CONTAREIS

1.01

Termos Definidos.

Conforme empregados neste Contrato, os seguiíiles termos terão os significados abaixo

estabelecidos',v
encimento Antecipado' teul o significado estabelecido na Cláusula 10.02.
"Conta" significa a conta bancária do Garantidor, designada pelo Tomador- mia qual os
recursos do Empréstimo sern depositados pelo Credor na Data do Fechamento.
'Valores Adicionais" tem o significado estabelecido na Cláusula 6.0 U).
"AenÉe AdminstrativQ" tem o significado especificado no preâmbulo do presente.
"Afunda" significa, com relação a qualquer Pessoa, outra Pessoa que direta ou indiretamente.
por meio de uni ou mais intermediários, Controle, ou seja Controlada por, ou esteja sob Controle
COilililil com uma Pessoa especificada.
"Coiitraio'1 significa este Contrato de Crédito e Garantia.
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Crouogran'ia de Amortização" tem o significado especificado na Cláusula 3.01
"Cessão e Assunç.io" significa urna cessão e assunção realizadas por um Credor e um
Cessionário Qualificado, substância lniente na forma do Apêndice Çi.
"Agente_Autorizador" tem o s ip

previsto ria Cláusula 1113(c).

"SenteaArbitraV'
~
tem o significado especificado na Cláusula 8.01 (vi
"Toinador" tem o significada especificado no preãrnbulo deste instrumento.
'Brasil' significa a República Federativa do Brasil,
"Dia Util" significa um dia, exceto sábado, domingo ou feriado oficial ou dia em que os
bancos comerciais e mercados de câmbio estejam autorizados ou obrigados a fechar, nas cidades de
Nova lorque, NY, EUA, São Paulo ou Florianópolis. Brasil.

'anco Central do Brasil" sigrufica o Banco Cen tral do Brasil.
'Mudança ria Lei' significa a ocorrència, após a data deste Contrato. de qualquer dos
seguintes eventos: (a) a adoço ou entrada em vigor de qualquer lei, norma. regulamento ou tratado.
(b) qualquer alteração cm qualquer lei, norma, regulamento ou tratado, ou em sua administração.
interpretação, implementação ou aplicação por qualquer Autoridade Governamental, ou (c) a
realização ou emissão de qualquer requerimento, regra, orientação ou diretriz (que tenha ou não força
de lei, se tal pedido, regra, orientação eu diretriz estiver sendo aderida por bancos emgeral) por
qualquer Autoridade Governamental; desde Que. independentemente de qualquer previsão contrária
neste Contrato. (x) qualquer requerimento, regra, orientação, diretriz, lei ou regulamento emitido
segundo os termos do Dodd-Fmnk Wall Stre/ Rcfbr;n crnd Cot.swier Pro/eclion Ad ('Dodd-Fi'iik"),
e (,y) qualquer requerimento, regra. orientação, diretriz, lei ou regulamente emitido pelo Banco para
Pagamentos lnternaciouiais, o Comitê da Basileia de Supervisão Bancária (ou qualquer sucessor ou
autoridade semelhante) ou as autoridades reguladoras dos Estados Unidos, em cada caso. nos termos
da Basileia 111, serão considerados uma 'Mudança na Lei", não obstante e fato de partes do Dcddrrank e da Basileia III poderem ser anteriores à data deste Contrato.
"Data do Fechamento significa LJ
"Emissão do Tesouro Comparável" significa o valor mobiliário ou os valores mobiliários do

Tesouro dos Estados Unidos selecionados por um Banco de investimentos independente (conforme
abaixo definido) com vencimento efetivo ou interpolado compará vel ao prazo remanescente do
Empréstimo a ser pago que seria utilizado, na época da seleção e de acordo coni as práticas financeiras
usuais, na prec.ificaç.ão de novas emissões de papéis de primeira linha com vencimento comparável ao
prazo remanescente do Empréstimo.
"Preço do Tesouro Comparável" significa, em relação a qualquer data de pagamento. (i) a
média das Cotações do Operador de Referencia do Tesouro (conforme abaixo definido) para tal data
de paamento, após a exclusão das Cotações do Operador de Referëncia do Tesouro mais alia e iiiais
baixa ou (ii) se o Garantidor obtiver menos do que quatro Cotações do Operador de Referência do
Tesouro, a média de todas essas cotações.
'Consiiição do Brasil" significa a Constituição Federal Brasileira de 1988, e alterações
posteriores.
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"Ccmstiltiico do Estado de Santa Catarina" sígiiufica a Constituição do Estado de Santa
Catarina de 1989, conforme alterada.
'Controle' significa a posse direta ou indireta do poder de orientar ou influenciar a oiieiitação
da administração ou as políticas de urna Pessoa, seja por meio da capacidade de exercer o poder de
Voto, por ccjntiato OU de outra forma. "CpitrcIador" e "Controlado' téril significados correlates.
"Ina(IimrIemento' significa qualquer evento eu condição que constitui um Evertc de
lnadiiiipPcrnenlo ou que, mediante envio de riotificaço, decurso de tempo ou ambos, seria considerado
uni Evento de Iuad iniplemento.
`Dólar Norte Americano" e '' significa a moeda corrente dos Estados Unidos.
"ionãrio qualificado" significa (a) qualquer Afiliada do Credor ou (b) uni ou mais dos
seguintes: (i) um banco, associação de poupança e de crédito, banco de investimento, seguradora.
ru,vj'. sociedade de crédito comercial, plano de pensões. fundo de pcnsões, fundo mútuo. serviço
fiduciário. fundo ou outra entidade: ou (ii) um agente fiduciário para qualquer dos acima mencionados
ciii relação a venda ou transferência do Empréstimo.
"Evenlo de lnadinplernento" tem o significado estabelecido na Cláusula 10.01.
'Tributos Ecluídos' significa, ciii relação ao Credor eu a qualquer outro destinatário de
qualquer pagamento a ser feito por ou em virtude de qualquer obrigação do Tomador aqui prevista. (a)
TribUtos incidentes sobre ou calculados pela sua receita liquida global (Ou conforme seja denominada).
Tributos de franquia (ao invés de imposto sobre renda líquida) e Tributos sobre lucros de filial e, em
cada caso. fixados pela Jurisdição (Ou qualquer subdivisc política desta) segundo as Leis do local de
constituição desse destinatário ou no qual este mantém sua sede ou, no caso do Credor, do local onde
seu Escritório de Empréstimo esteja situado, (L) Tributos incidentes cru decorrência de vfiicu]o
presente ou anterior entre tal destinatário e a jurisdição que impuser tais Tributos (exceto por vínculos
resultantes do fato de o destinatário ter celebrado, entregue, se tornado uma parte a. cuiiiprido suas
obrigações, recebido pagamentos, recebido ou formalizado uma garantia, realizado qualquer Outra
operação de acordo com ou conforme exigido por este Contrato, ou vendido ou cedido urna
participação no Empréstimo ou este Contrato), e (c) Tributos atribuíveis ao mio cumprimento por tal
desliiiatrio dos termos da Cláusula 6.01(b).
"Data de Vencirncntrm Final" tem o significado estabelecido na Cláusula 3.01.
"Endividan,ento em Moeda Estrangeira' significa qualquer Endividamento que seja devido
segundo seus íeniics ou conforme opção do seu detentor em qualquer moeda que não a brasileira.
"Autoridade Governamental" significa o governo do Brasil. dos Estados Unidos, ou de
qualquer outra nação, ou de qualquer subdivisão política, seja estadual ou municipal. bem como
qualquer agência. autoridade, autarquia, órgo regulador, tribunal, banco central ou outra entidade que
exerça poder executivo, legislativo, judicial. tributário, regulamentar ou administrativo ou funções de.
ou relativas ao governo (incluindo quaisquer órgãos suprailaciorlais, tais como a União Europeia 011 O
Banco Central Europeu).
"Obriraçôes Garantidas" tem o significado estabelecido na Cláusula j.j.
"Garantidor" significa o Brasil, representado pela Fazenda Nacional,
"Agente Autorizado do Garantidor" tem o significado especificado na Cláusula 13.1 3(c).

73526 Quarta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2012

'Garantia' significa a garantia pelo Garantidor das Obrigaçcs Garantidas, incluindo, para
evitar dividas, toda e qualquer disposição deste Contrato que se refira ao Garantidor ou à Garantia,
incluindo todos os Lermos definidos nesta C}áiisula 1,01.
"FE.ndividamento" significa, sem duplicidade, no tocante a qualquer Pessoa, (a) todas as
obrigações de tal Pessoa em relação a mútuos tomados e garantias prestadas por tal Pessoa em relação
a quantias tomadas em empréstimo por outros, e (b) todas as obrigações de tal Pessoa comprovadas
, ou instrumentos semelhantes.
por títulos (/,onds e irn1e.), debênture,
'Agente Indenizado' tem a significado estabelecido na Cláusula 11,02 (a).
Credor Indenizado' tem o significado estabelecido na Cláusula II .02(b).

"Pessoa Indenizada" lem o significado estabelecido na Cláusula 11.02(c).
"Tributos Indenizados" significa quaisquer Tributos impostos pelo Brasil, qualquer subdivisão
política deste, autoridade fiscal ou outra. exceto pelos Tributos Excluídos.
"Banco de Investimento Independente" significa um dos Operadores de Referência do Tesouro
(conforme abaixo definido), nomeado pelo Garantidor.
Inf'ormaco Pública Inicial' significa a informação descrita no Anexo A. conforme fornecida
pelo Toniador, em inglês, nesta data, em cumprimento à condição prevista ria Cláusula 7.0 1(e).
"Data de Pattaincnto de Juros" tetn o significado estabelecido na Cláusula 3.02 (c).
"Leis" significa, em conjunto, todas as leis internacionais, estrangeiras. federais, estaduais e
municipais, tratados, normas, orientações, regulamentos, portarias, códigos e precedentes
administrativos ou judiciais, incluindo sua interpretação ou administração por qualquer Autoridade
Governamental encarregada de sua aplicação, interpretação ou administração e rodas as ordens
administrativas aplicáveis, deveres orientados, solicitações, licenças, autorizações e permissões de. 011
acordos com, qualquer Autoridade Governamental, e em cada caso, tendo ou no força de lei. desde
que, se não tiver força de lei e se com referência a tini banco, estejam sendo aderidos pelos bancos em
geral,
`Credor" tem o significado previsto na introdução deste, devendo incluir os respectivos
cessionários de tal parte.
"Escritório de Empréstimo' significa o escritório ou os escritórios do Credor, conforme
informado pelo Credor, de tempos cm tempos, ao Agente Administrativo ou ao Tomador.
"préstimo" tem o significado previsto na Cláusula 201.

"Conipromj,sso de Empréstimo" tem o significado estabelecido na Cláusula 2.01.
"Quantia de Reembolso" tem o significado estabelecido tia Cláusula 3.03(c.
"ObIgações" significa todos os adiatitainentos. dívidas, responsabilidades e obrigações de
pagamento de Toniador, dccrrentcs deste Contrato, em cada caso, diretos ou indiretos (incluindo
aqueles adquiridos por assunção), absolutos ou contingentes, vencidos ou vincendos, existentes ou que
venham a existir.
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"Outros Tributos Relacionados" significa Tributos incidentes em decarrén cia de uni viu cii lo

presente ou futuro entre o Credor e a jurisdição que impuser tal Tributo, exceto por viiiculo.s
decorrentes de o Credor ter celebrado, entregue, se tornado parte de, cumprido com suas obrigações
recebido pagamento nos tenrios de, recebido ou formalizado uni direito real de garantia conforme.
realizado qualquer outra operação de acordo com, ou executado este Contrato.
"Outros Tributos" significa todos os impostos de selo ou documentais atuais ou futuros, ou
quaisquer outros tributos de propriedade, aduaneiros, exigidos por decisões judiciais ou
administrativas e outras taxas similares impostas pelo Brasil. ou por qualquer subdivisão política
deste. autoridade fiscal ou outra, e decorrentes de qualquer pagamento efetuado nos termos de um
documento aplicável, ou da celebração, entrega. ou cumprimento de um documento aplicável, ou de
outro modo a ele relacionado, exceto por quaisquer desses tributos que seani Outros Tributos
Relacionados rcfèrerites a urna cessão (exceto por unia cessão subsequente a um Evento de
lnad iii pleiiiente),
"Part icipante" tem o significado estabelecido na Cláusula ]3.04(d..
"Paticipç" tem o siriificado estabelecido na Cláusula 13.04(d

"Conta de Pagamento" significa a conta segregada sem cumulação de juros, niantida junto a
Wi!minglon Trust. N.A.. Wilrnington, DE, ABA# 031100092, No 103170, Nome: Corporatc Capital
Markets, Referência: Santa Catarina, OU Outra contado Agente Administrativo nos Estados Unidos da
América, conforme possa de tempos em tempos ser indicada pelo Agente Administrativo ao Tomacfor.
por escrito.
"lnronçc Pública Periódica" signiíica a informação descrita rio Anexo B. conforme
fornecida pelo Toinador nesta data, e a infoniiaço fornecida, de tempos em tempos, a partir de então.
de acordo cciii a Cláusula 9.01ix.
"Pessoa" significa qualquer pessoa fisica, sociedade por ações ou limitada, Irusi, jÜiní 1turi,
associação, eriipi'esa. parceria. Autoridade Governamental ou outra entidade.
"Taxa Pós-lnadimplement" significa, no caso de qualquer valor vencido de principal, juros.
ou qualquer outra quantia relacionada ao Empréstimo, uma taxa anual equivalente à sorna de 1% ao
ano acima da taxa de juros. de outra forma aplicável ao Empréstimo.
'ividaitoEeriio Privado" significa qualquer Endividamento do Garantidor, exceto
pelas obrigações do Garantidor comprovadas por títulos (hmos e FI(Jfe), debêntures ou iristruinciilos
similares. relacionado a quantias tomadas em empréstimo ou captadas nos termos de qualquer
empréstimo. linha de crédito ou garantia incorrida, que seja devida com base em seus termos nu a
critério de seu detentor. Clii qualquer moeda, exceto pela moeda brasileira.
"Operador de Referência do Tesouro" significa MerrilI Lynch, Pierce. Fenner & Srnith
Iricorporrited e quatro Outros operadores selecionados pelo Garantidor, ou suas afiliadas que sejam
- operadores principais de valores mobiliários do governo dos Estados Unidos, e seus respectivos
sucessores, ressalvado que, se qualquer um destes deixai- de ser considerado um operador priiicipil de
valores mobiliários do governo dos Estados Unidos na cidade de Nova lorque (um 'peradoi
Principal do,-esouro'),
o Garantidor o substituirá por um Operador Principal do Tesouro.
,]
"Co1aço do Ordor de Referência do Tesouro" significa, eni relação a cada Operador de
Referência do Tesouro e qualquer data de pagai-cento, a média, conforme determinada pelo
Garantidor. da oferta e preços solicitados para a Emissão do Tesouro Comparável (expressa, em cada
caso, corno uni percentual de seu valor principal), cotada por escrito ao Garantidor por tal Operador de
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Referência do Tesouro, às 1 5h30, horário de Nova lorque, no terceiro dia útil anterior a tal data de
pagamento.
"Registro" tem o significado previsto na Cláusulal3.0.
"ROF" significa o Registro de Operações Financeiras no Sistema de informações do Banco
Central do Brasil (S1SBACEN).
"Resolução do Senado" tem o significado especificado no preâmbulo deste instrumento.
'Dívida Federal Especificada" tem o significado previsto no preâmbulo deste instrumento.

"Lei Estadual" tem o significado especificado no preâmbulo deste instrumento.
"is" significa todas as taxas, alíquotas, impostos, obrigações, deduções, retenções
(incluindo retenções de reserva), avaliações, contribuições ou outros encargos impostos por qualquer
Autoridade Governamental presentes ou futuros, incluindo quaisquer juros, acréscimos a impostos ou
penalidades a eles aplicáveis
"Taxa do Tesouro" significa, em relação a qualquer data de pagamento, a taxa anual
equivalente ao rendimento semestral equivalente ao vencimento ou vencimento interpolado da
Emissão do Tesouro Comparável, assumindo-se um preço para a Emissão do Tesouro Comparável
(expressa como um percentual de seu valor principal) equivalente ao Preço do Tesouro Comparável
tal data de pagamento.
"Estados Unidos" e "EUA" significa os estados Unidos da América (incluindo seus Estados e
o Distrito de Calurribia) e os seus territórios, posses e outras áreas sujeitas à sua jurisdição.
"USA Pcrí,-iotAcf" tem o significado previsto na Cláusula 13.12

1.02

Outras Disposições 1 iterOretativas,

Coro referência a este Contrato, a menos que de outra fontia esteja especificado neste
instrumento:
(a). As definições dos termos do presente deverão ser aplicadas tanto na forma singular quanto mio
plural. Sempre que o contexto exigir, qualquer pronome deverá incluir sua fonna correspondeimie
masculina, feminina e neutra. As palavras -incluir-, "inclu" e "incluindo" deverão ser consideradas
seguidas pela expressão "sem limitação." O verbo conjugado no futuro deve ser interpretado de forma
a ler o mesmo significado e efeito que a palavra 'devera". A menos que o contexto exija o contrário.
(i) qualquer definição ou referência a qualquer acordo, instrumento ou outro documento deverá ser
interpretada como referente a tal acordo, instrumento ou outro documento, conforme alterado.
complementado ou de outro modo modificado, de tempos em tempos (sujeito a quaisquer restrições
em tais alterações, complementações ou modificações previstas lieste insti-urneilto). (ii) qualquer
referência no presente a qualquer Pessoa deverá ser interpretada de forma a incluir os sucessor-es e
cessionários dessa Pessoa. (iii) a palavra "deste", "neste", as expressões; "no presente", "do presente-,
"deste instrumento" e "nos termos deste insinimento". e palavras e expressões de significado
semelhante, quando utilizdas ileste Contrato, deverão ser interpretadas de modo a se referirem ao

presente eu' sua totalidade e não somente a uma cláusula em particular deste, (iv) todas as referências
no presente a Artigos, Cláusulas, Apêndices e Anexos deverão ser interpretadas de maneira a se
referirem a Artigos, Cláusulas, Apêndices e Anexos do presente, e (v) qualquer referência a qualquer
lei deverá incluir todas as disposições legais e regulamentares que consolidem, alterem, substituam ou
interpretem tal lei e qualquer referência a qualquer lei ou regulamento deverá, salvo especificação em
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contrárc. refeiHi-se a tal lei ou regulamento alterado, modificado ou complenientado. de tempos em
tempos.
(b), Para o câlcuJo dos períodos de tempo de uma data específica a uma data posterior
especificada. a palavra "de" significa "a partir de e incluindo as palavras "a" e "até" (como sinônimo
de "a') significam cada 'até, mas excluindo' e a palavra "até" significa "até e incluindo".
(c). Os iftulos das Cláusulas deste Contrato foram incluidos apenas paia conveniência de
referricia e no deverão afetar a interpretação deste Contrato.
1.03

Horas do Dia.

A menos que esteja de outra forma especificada. todas as referencias rio presente às horas do
dia deverão ser feitas com relação ao horário de Nova Iorque (horàrio padrão ou de verão, conforme
aplicável),

ARTIGO 1]
O COMPROMISSO
2.01 Empstimo
O Credor, sujciiu aos termos e condições desue Contrato, mediante a satisfação das condições
precedentes previstas no Artigo VII, concorda ciii conceder um empréstimo a prazo ao Toniador no
valor de IJSS [726.441.566,00] (o 'Empréstimo"), na Data de Fechaniento, mediante o crédito na
Conta de urna quantia equivalente ao principal do Empréstimo (o "Conironiissp de Einréstimo"h As
quantias pagas ou pré-pagas corn relação ao Einpréstiiiio não poderão ser tomadas em empréstimo
novamente.
202 Comprovação do Empréstimo.
O Empréstimo deverá ser comprovado por urna ou mais contas ou registros mantidos pelo
Credor, no curso normal dos seus negócios. As contas ou registros rnaiilidos pelo Credor são
comprovantes prinna facie do montante do Empréstiiiio e dos juros e pagamentos a ele relacionados.
Qualquer omissão em assim registrar ou qualquer erro em assim proceder iic poderá. contudo,
restringir ou de outro modo afetar a obrigação de o Toinador pagar qualquer valor devido relacionado
às Obrigações, nos termos deste instrumento

ARTIGO III
PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL J JUROS
3.01

Paannto,

O Tomador compromete-se, incondicionalmente, a pagar ao Agente Administrativo, em
hciicficic do Credor, o valor total do principal do Empréstimo em aberto. semestralmente em atraso.
de acordo com o cronograma de amortização anexo ao presente na forma do Apêndice A
("Çiioianiia de Amortitação") e com vencimento em [_). 2022 ("Data de Vencimento Final")
no enlanfo, que a parcela fina] de pagamento do principal do Empréstimo será paga na
Data de Vencimento Final e, em qualquer caso, cm quanlia equivalente ao valor total do principal do
Empréstimo cm aberto Clii tal data,
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Juros.

(a). Juros em Geral. O Toniador concorda em pagar juros ao Agente Adaistrativo, ciii beneflcio
do Credor, sobre o valor principal não quitado do Empréstimo, pelo períod"da Data do Fecliarneiito
até a data em que tal Empréstimo deverá ser pago integralmente, à taxa de í4,01% ao ano.
(b). Juros de Mora. Não obstante o acima exposto, se o Tomador deixar de efetuar qualquer
pagamento do valor principal ou dos juros, ou qualquer outro pagamento relativo ao Empréstimo, até a
respectiva data de vencimento, conforme especificada neste Contrato ou iiiforniacla ao Toniador. o

Toinador concorda cm pagar ao Agente Administrativo, em bencfTcio do Credor, juros à Taxa Póslnadimpleiiiento sobre as quantias vencidas, no limite máximo permitido pela lei aplicável, da data de
venciiiieiito até o pagamento integral.
(e). Damas de Paanieiito dos Juros. Os juros calculados sobre o Empréstimo serão pagos
semestralmente em [_1 e E
1 de cada ano (cada data, urna "Data de Pagamento de Juros"), com
início em f
1 de março de 2013, ressalvado que. os juros devidos à Taxa Pás-1nadimpenieiiio
deverão ser pagos, de tempos em tempos, conforme exigidos ou, na hipótese de um \enciineiilo
Antecipado, conforme previsto nas Cláusulas 10.02 e 10.03.
3.03 Pré-Pagamento,
(a). Se (i) o Tomador tiver ciência de que é ilegal para o Tomador cumprir com qualquer unia de
suas obrigações nos termos deste Contrato, (ii) este Contrato deixar de estar em pleno vigor e efeito,
ou (iii) qualquer direito do Credor ou do Agente Administrativo nos termos deste Contrato seja ou for
diferido ou subordinado, ou seja ou for extinto ou, por alguma razão, iorne-se inexequível, o Tomador

deverá noiLficar imediatamente o Credor e o Agente Administrativo por escrito de tal evento ou
circunstância. Mediante o recebimento de qualquer tal notificação, o Credor poderá. a seu exclusivo

critério, exigir que o Tomador pague, no prazo de 30 (trinta) dias, o valor total do principal do
Empréstimo em aberto, coni preço igual a 100% do valor total do principal do Empréstimo cm aberto,
acrescido de juros acumulados e não pagos, se houver, até, mas iio incluindo, a data de patamento.

(b) Se qualquer Lei tornar ilegal, ou qualquer Autoridade Governamental com coiiipeténcia sobre
o Credor afirmar que é ilegal para o Credor fazer, manter ou financiar o Empréstimo ou cumprir

-

qualquer uma de suas obrigações previstas neste Contraio, o Credor deverá notificar imediatamente o
Tomador e o Agente Administrativo de tal evento ou circunstância. Mediante a emissão de qualquer
tal notificação, o Credor. ou o Agente Administrativo em nome do Credor, poderá, a seu exclusivo
critério, exigir que o Tomador pague, no prazo de (60 (sessenta)1 dias, o valor principal total em aberto
do Empréstimo, com preço igual a 100% do valor total em aberto do principal do Empréstimo,
acrescido de juros acumulados e não pagos, se houver. até. mas não incluindo, a data de pagamento:
desde que. antes de enviar qualquer notificação, o Credor concorde uni envidar esforços comerciais

razoáveis (consistentes com suas políticas internas e com as restrições legais e regulatórias) para (A)
ceder o empréstimo, de acordo com a Cláusula 13.04 se tal cessão permitir que o Empréstimo

permaneça em aberto conforme seus termos, ou (H) designar uni Escritório de Empréstimo diferente
se tal designação permitir ao Credor fazer e manter seu Empréstimo nos termos deste instrumento, e
para qualquer dos itens anteriores, se no for desvantajoso ao Credor, a seu razoável critério.
(e). O Tomador poderá, a seu exclusivo critério, mediante notificação coro não menos do que 30
dias ao Credor e ao Agente Administrativo, pagar o Emprs1iino, no todo, luas não em parte, a
qualquer tempo ou de tempos em tempos, antes da Data de Vencimento Final, pelo preço equivalente a
100% do valor total do principal do Enipréstimo em aberto, somado da Quantia de Reembolso
(conforme abaixo definido), mais os juros acumulados e não pagos, se houver, mas não incluindo a
data de pagamento. "Quantia de Reembolso' significa o excedente (i) da soma dos valores presentes
de cada pagamento programado remanescente do principal e os juras sobre o Empréstimo (exclusivo
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dos juros acumulados à data de pagamento), descontados na data de pagamento cm base semestral
(assumindo um alio de 360 dias e com doze meses de 30 dias) à Taxa do Tesouro, mais 25 pontos base
sobre (i 1) o valor total do principal d Empréstimo em aberto.

ARTIGO IV
PAGAMENTOS ETC.

4.01

Pataiiien(os.

(a). Pgnientos_em Geral. Cada pagamento do valor principal, juros e outros valores a serem
eflLIadus pelo Toniador ao Agente Administrativo, em beneficio do Credor, nos termos deste
Contrato deverão ser feitos em Dólares Norte-Americanos, em fundos imediatamente disponíveis. sem
qualquer condição ou dedução em razão de qualquer reconvenção, defesa, indenização ou
coI11)eusaÇão, para a Conta de Pagamento (ou para qualquer outra Conta bancária do Agente
Administrativo notificada pelo Agente Administrativo, ao Toniador, por escrito, no mínimo três Dias
lJiuis antes da data de pagamento aplicável), até às 18h00 do horário de Nova [ai-que, no Dia útil
iiiiediaiamnenie anlerior à data em que tal pagamento se tornar devido. Caso quaisquer quantias ja111
devidas, exceto pelo principal ejuros programados e pelos Valores Adicionais a eles relativos, até no
máximo o Dia Util imediatamente anterior à respectiva data de qualquer pagamento, o Tomador
deverá notificar o Credor e o Agente Administrativo, por escrito, de tal pagamento, incluindo as
quantias de cada uni dos seus componentes.
(b). Dias Não lJteis, Se qualquer pagamento conforme os termos este Contraio for declarado Como
vencendo em dia que não seja um Dia UtiL então tal data será prorrogada ao Da útil subsequente
(sem a aplicação de juros adicionais em decorrência de tal atraso).
(c). Local de Par,arneiilo. O local de pagamento será a Cidade de Nova Iorque, Estado de Nova
lorque. Estados Unidos da América, ou qualquer outro lugar nus Estados Unidos da América que o
Agente Admitiisuarivo indicar.
4.02

Cálculos.

Os JUOS sobre o Empréstimo serão computados com base em uni ano de 360 dias e doze
meses de 30 dias. /

ARTIGO V.
CLASSIFICAÇÃO

5.01

Classificaço.

Todas as demandas nos Iennos do Empréstimo são obrigações diretas, hão garantidas.
incondicionais e insubordinadas do Tomnador, devendo ser classificadas pari passu no tocante aos
direitos de pagamento, relacioiiadas a todos os outros Endividamciiles cm Moeda Estrangeira atuais e
futuros do Tomador, não garantidos e não subordinados (eceío pelas chrígaçõcs plcfereLlciais
decorrentes de CLI estabelecidas na Lei).
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ARTIGO VI.
TRIBUTOS; PAGAMENTOS DE VALORES ADICIONAIS

6.01

Pagamentos de Valeres Adie iorlais,

(a)
Todos os pagamentos do principal, prémios, juros ou qualquer outra quantia pelo,
segundo orientação ou em favor de. Tomador, nos lermos deste Contrato, serão realizados livres e
desimpedidos de, e sem dedução eu retenção de quaisquer Tributos, exceto se tais Tributos, conforme
a lei aplicável, devam ser deduzidos ou retidos. Se quaisquer Tributos devam ser deduzidos ou retidos.
o Tomador pagará tais quantias adicionais (as "Quantias Adicionais") relacionadas aos Tributos
Indenizadas, conforme possa ser necessário para assegurar que as quantias recebidas peio Agente
Administrativo e pelo Credor, conforme apliccl, após a respectiva dedução ou retenção dos Tributos
Indenizados (incluindo os Tributos Indenizados que devam ser deduzidos ou retidos sobre as quantias
devidas nos termos desta Cláusula 6.01 (a)) sejam equivalentes às quantias respectivas que deveriam
ser recebidas, nos lermos deste Contrato, caso tal dedução ou retenção no fosse obrigatória ou
existisse.

Se o Credor tiver o direito a uma isenção ou redução do Tributo retido, 110 tocante aos
(b)
pagamentos efetuados nos termos deste Contrato. este deverá entregar ao Tomador, no prazo ou nos
prazos razoavelmente solicitados pelo Tomador, documentação de v idaineiile preenchida e assi nadn
que o Tomador solicitar razoavelmente de T110d0 a permitir que tais pagamentos sejam efetuados sem
retenção ou com taxa de retenção menor. Não obsianre qualquer disposição contrária na sentença
anterior, a conclusão, assinatura e submissão de tal documentação não deverá ser exigida. caso o
Credor esteja sujeito a qualquer custo ou despesa relevante não reembolsável ou que possa prejudicar
de modo relevante a posição jurídica ou comercial do Credor. Além disso, nada aqui eslabelecido
deverá ser interpretado de modo a exigir que o Credor disponibilize declarações de Tributos (ou outras
iiiformiiaçõcs referentes às suas declarações de Tributos que considere confidenciais) ao Tomador ou
qualquer- 01-LU-21 Pessoa.
(e)
Sem restringir as disposições da Cláusula 6.01(a) acima, o Tomador pagará
lciiipestivatiiente quaisquer Outros Tributos incidentes ou relacionados a este Contrato à Autoridade
Governamental competente e em conformidade com a legislação aplicável6.02

lndeniz.açãc de Tributos.

O Tomador concorda que deverá, sem duplicidade de quaisquer quantias devidas nos termos
da Cláusula 6.01, indenizam- o Agente Administrativo e o Credor, conforme aplicável, e efetuar o
pagamento ao Agente Administrativo ou ao Credor. conforme aplicável, de imediato conforme exigido
pelos mesmos, da quantia integral de quaisquer Tributos Indenizados ou Outros Trihutos(iIlclLlindo os
Tributos indenizados ou Outros Tributos determinados, tributados ou atribuíveis ás quantias devidas
nos lermos desta Cláusula 6.02) devidos ou pagos pelo Toiiiador, o Agente Administrativo ou o
Credor ou que devam ser retidos ou deduzidos do pagamento ao Agente Administrativo ou ao Credor,
e quaisquer penalidades, juros e despesas razoáveis e documentados decorrentes deles ou a eles
relacionados, quer ou não tais Tributos Indenizados ou Outros Tributos tenham sido correta ou
legalmente impostos ou dote rni
6.03
(a)

Aumento de Custos.

Aumento de Custos Gerais. Caso qualquer Mudança ria Lei:
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(1) imponha, modifique ou considere aplicável qualquer reserva, depósito especiaL
enhlJrsíjmo cOmpulsório, encargo de seguro ou exigáncia seniefliante contra os ativos do.
depósitos
(11com o, ou por conta do, ou crédito concedido ao, ou participado pelo, Credor) altere a base de tributação dos respectivos pagamentos ao Credor (excuto p0'
impostos abrangidos pelas Cláusulas 6.01 ou 6.02 e a iniposição de, ou qualquer alteração na
taxa de. qualquer Tributo Excluído devido pelo Credor); ou
o resultado de qualquer um dos itens anteriores ocasione uni aumento de custo para o Credor de
fazer ou manter o Empréstinio, ou reduza a quantia de qualquer soma recebida pelo Credor nos termos
deste instrumento (quer do principal, juros eu qualquer outra quantia), então, niediaiile solicitação do
Credor. o Tomador pagará ao Credor tal valor ou valores adicionais devidamente justificados e
documentados que compensem o Credor por tais custos adicionais incorridos ou reduções sofridas:
desde que o Credor determine. de boa fé, que tal aumento de custos não pode ser evitado pelo mesmo
mediante a adoção de medidas a ele disponíveis e, desde que, ainda, o Credor tenha envidado seus
melhores esforços comerciais para (A) ceder o empréstimo, segundo os termos da Cláusula 1304, se
tal cessão penilitir que o Credor faça e mantenha o presente Empréstimo sem referidos custos
adicionais. ou (B) designar um outro Escritório de Empréstimo para realizar ou manter seu
Empréstimo. nos termos deste instrumento, sem qualquer aumento de custo e, para ambos os casos
acima. sem que, a critério razoável do Credor, seja a ele desvantajoso.
C

(h)
Certificados de Reembolso. Um certificado do Credor estabelecendo o valor ou os
valores necessários para compensar o Credor ou sua holding, conforme o caso, e conforme estipulado
10 ilerU (a) desta ClaLisula e entregue ao Tomador. deverá ser conclusivo, salvo erro manifesto. O
Tomkldor deverá pagar ao Credor o valor indicado como devido em qualquer tal certificado, no prazo
de 10 Dias úteis após seu recebimento.
(c)
Atraso nas Solicitacões. No caso de oniissâci ou atraso por parte de Credor ciii exigir
urna indenização, de acordo com as disposições anteriores desta Cláusula. tal omissão ou atraso não
constituirá unia renúncia ao direito de o Credor exigir compensação. ressalvado que o Toniador não
deverá ser obrigado à compensar o Credor, de acordo com as disposições anteriores desta Cláusula.
por qualquer aumente de custos incorridos ou reduções sofridas há mais de nove meses antes da data
em que o Credor notificar o Tomador da Mudança na Lei que deu origem a tal aumento de custos ou
reduções e da intenção do Credor de exigir a indenização relacionada (exceto que, se a Mudança na
Lei que deu origem a tal aumento de Custos eu reduções for retroativa, o período de nove meses acima
referido deverá ser estendido para incluir o respectivo período rio retroatividade).
6.04

Traiamento de Certos Reembolsos.

Se o Credor ou o Agente Administrativo determinar, a seu exclusivo critério, de boa-fé, que
efetivameiite recebeu um reembolso de quaisquer Tributos em relação aos quais tiver sido indenizado,
nos termos deste Artigo VI (e o Credor ou o Agente Administrativo, conforme o caso, estiver
autorizado a reter tal reembolso), deverá pagar ao Tomador unia quantia igual a tal reembolso (ruas
somente conforme os pagamenlos de iiidenizaço feitos nos termos deste Artigo VI relativos aos
Tributos que tenham originado tal reembolso), líquido de todas as despesas gerais (incluindo Tributes)
do Credor ou do Agente Administrativo, conforme aplicável, e sem uios (exceto por quaisquer furos
pagos pela Autoridade Governamental competente em relação a tal rcenibolso). O Toniador, riicdiniite
solicitação do Credor ou do Agente Administrativo, conforme aplicável, deverá pagar ao Credor OU ao
Agonie Administrativo, conforme aplicável, a quantia excedente paga, nos termos desta Cláusula 604
(acrescida de quaisquer penalidades, juros ou outros encargos impostos pela Autoridade
Governamental competente), caso o Credor ou o Agente Administrativo seja obrigado a pagar tal
reembolso a tal Autoridade Governamental. Não obstante qualquer disposição contrária prevista nesta
Cláusula 6.04, em hipótese alguma o Credor ou o Agente Administrativo será obrigado a pagai-
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qualquer qLrnntca ao Toinador, nos lermos desta Cláusula 6.04. se o pagamento de tal montante colocar
o Credor ou o Agente Administrativo em uma posição líquida (após Tributos) menos favorável do que
o Credor ou o Agente Administrativo estaria se os pagamentos de indenização que originaram tel
reeiiibolso nunca tivessem sido efetuados. Este parágrafo não deverá ser interpretado para obrigai- o
Credor ou o Agente Administrativo a disponibilizar suas declarações de Tributos (ou qualquer outra
informação referente ás suas declarações de Tributos que ele considere confidencial) ao Temador ou
qualquer outra Pessoa.
6.05

Subsistência.

Todas as obrigações de indenização do Toniador, nos termos deste Artigo VI, deverão
subsistir à rescisão do Empréstimo e ao pagamento de todas as demais Obrigações aqui contempladas.
ARTIGO VII.
CONDIÇÕES PRECEDENTES AO EMPRÉSTIMO

701 Condições.
A obrigação de o Credor realizar o Empréstimo nos termos do presente, na Data do
Fecliainenlo, está sujeita à satisfação das seguintes condições precedentes:
(a)

nenhum Iuiadiinplemento deverá ter ocorrido e continuar ocorrendo;

(b)
as declarações e garantias prestadas pelo Tomador, no Artigo Vi li e pelo Garantidor
no Artiuo )<lI deverão ser verdadeiras e completas em todos os aspectos, na Data do Fechamento:
(e)
nenhuma moratória terá sido declarada em relação a qualquer Eiidividinento de
Moeda Estrangeira do Tomador ou do Garantidor e nenhuma restrição ou exigência que não esteja
atualmente em vigor deverá ser imposta, seja por promulgação por via legislativa, decreto.
regulamento ou de outra fonna, que limite a disponibilidade ou a transferência de divisas por parte do
Toniador ou do Garantidor;
(d)
o Tornador deverá ter pago as taxas e despesas do Credor, conforme estabelecido na
Cláusula 1103 deste instrumento; e
(è) Toador deverá ter preparado e postado
Inforniação Pública Inicial:

página da inii([]) a

(f)
o Credor deverá ter recebido os seguintes documentos, cada iiiii dos quais originais ou
cópias eletrônicas (seguidas imediatamente pelos originais), a menos que especificado de outra foi-ma,
cada uni devidamente assinado e datado da Data do Fechamento (ou, no caso de certificados de
autoridades governamentais (exceto por aqueles do Toniador), unia data recente anterior á Data do
Fechamento) cada um, em forma e conteúdo que sejam considerados satisfatórios ao Credor:
(i) vias deste Contrato, cada unia devidamente assinada pelo Tomador e pelo Brasil,
representados pelos seus respectivos representantes legais;

(ii) uni parecer, daiado da Data do Fecliarneino, do Procurador Geral do Toniador, com
relação aos assuntos estabelecidos no Apêndice B-l;
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(iii)um parecer, datado da Data do Fechamento, do Procurador Geral da Fazenda
Nacional do Brasil, nó tecrite aos assuntos previstos no Apêndice B-2
(iv) urn parecer, datado da Data do Fechamento, do escritório Arnold & Porter LLI'.
advogados americanos específicos do Tornador e do Garantidor, no tocante aos assuntos
previos no Apéndice 8-3;
(v) um parecer-. datado da Data do F'echarnenio, do escritório Machado. Meyer, Sendacz
e Opice Advogados, advogados brasileiros específicos de Credor:
(vi) um parecer, datado da Data do Fechamento. do escritório Milbank, Tweed. Hadley
& McCIov LLP. advogados americanos específicos do Credor, e
cópia da autorização emitida pelo Serrado Federal Brasileiro para que o
(vil)
Tornador torne o Empréstimo e celebre, entregue e cumpra este Contrato.
ARTIGO VIII.
DECLARAÇÕES E GARANTIAS
8,01

Declarações e Garantias.

O Tornador declara e garante que:
(i) Autorização, A eelcbraço, entrega e cumprimento pelo Tomador deste Contrato
foram devidamente autorizados pelo Tomador, inclusive de acordo com a Lei Estadual.
(ii) Autorização Governamental Outros Consentimentos. Nenhuma apro vaç&.
consentimelito, isenço, autorização ou qualquer outra ação por. ou notificação a. OU
arquivarilento junto a, qualquer Autoridade Governamental ou qualquer outra Pessoa aplicável é
necessário ou exigido em relação (a) à assinatura, entrega, cumprimento por. ou execução
contra. o Tomador deste Contrato, ou para a realização das operações contempladas rio presente
ou (b) o exercício pelo Credor ou qualquer outra parte deste inistrumcoito, de seus direitos nos
ter-mos deste Contrato. com exceção (1) do registro dos principais termos financeiros de
Empréstimo de acordo com o ROF, antes da remessa de fundos para o pagamento de quaisquer
montantes vencidos e devidos conforme descritas no presente. (Ii) do registro nó Banco Central
do Brasi F do croriograma de pagamentos em relação ao Einprstinio. após a entrada dos recursos
relacionados no Brasil, (III) de qualquer alteração no ROF que possa ser exigida nos termos da
rcgu1aniemitaço do Banco Central do Brasil, para permitir que o Toinador possa remeter
pagnrlientcs ao exterior. em moeda estrangeira, nos lermos do Empréstimo, exceto pelos
pagamentos originalmente programados do valor principal, juros, comissões. custos e despesas
contemplados no respectivo RDF e (IV) de quaisquer outras aprovações, autorizações, ou oLpiras
ações notificações ou registres que tiverem sido obtidos ou concluídas antes desta data.
(iii)Efeitc Viricularite. Este Contrato foi devidamente celebrado e entregue pelo
Tomador. Este Contrato constitui unia obrigação legal, válida e vinculante do Tomador,
exequível contra o Toniador, de acordo com seus termos.
(iv) Exequibilidade. Para garantir a legalidade, validade, eficácia, prioridade, ou
admissibilidade como prova no Brasil deste Contrato, irão ti necessário que este Contrato ou
q liaisqurci- outros documentos ou ilIstrLrincntos sejam registrados. averbados ou arqu ivaclos junto
a qualquer tribunal ou Outra autoridade no Brasil (exceto pela tradução deste, de acordo com a
Cláusula 8-01(v) e da publicação de seu resumo, de acordo coro a Ciusula 9M1(viii)).
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(v) Forma Jurídica Adequada, Este Contrato está na forma jurídica adequada e de
acordo com as leis brasileiras. para exequibilidade contra o Tomador e no contém nenhuma
previsão contrária á lei brasileira ou política pública nos termos das leis do Brasil: rc.so/rado
que, para a exequibilidade deste Contrato perante os tribunais brasileiros: (i) as assinaturas das
partes signatárias deste Contrato fora do Brasil deverão ser autenticadas por uni notário pctblico,
qualificado como tal de acordo com as leis do local de assinatura e a assinatura do notário
público deverá ser autenticada por um oficial consular do consulado brasileiro correspondente: e
(ii) este Contrato deverá ser traduzido para o português por um tradutor público e um resunlo do
mesmo deverá ser publicado, de acordo com a Cláusula 9.01(viii). Todas as tbimalidades
exigidas no Brasil para a validade e exequibilidade deste Contrato forani concluídas, exceto
conforme descrito no parágrafo anterior.
(vi) Lei de Eleiço Consentimento de Jurisdição: Nonieação do Agente para
Recebimento de Citação. (A) O acordo do Tomador de que este Contrato deverá ser regido e
interpretado de acordo com as leis do Estado de Nova lorque deverá ser reconhecido e eficaz
perante os tribunais do Brasil em qualquer ação ou processo decorrente ou relacionado a este
Contrato. (B) (i) .A submissão do Tomador, c.onforrne a Cláusula 1113, ao procedimento arbitra[
na Cidade de lorque. Estado de lei-que, e (ii) a nonicação do Agente Autorizado (conforme aqui
definido), como seu agente autorizado para os fins descritos na Cláusula 13.13(c). são
compromissos válidos e legalmente vinculativos ao Toiiiador. (C) Qualquer sentença arbitral
(urna 'Seuitença Arbial") de um tribunal arbitral, de acordo com as disposições da Cláusula
13.13, que esteja em conformidade com as políticas públicas brasileiras, será exequível centra ii
Tomador perante os tribunais federais brasikircs, sem reexame de mérito se tal Sentença
Arbitral for homologada pelo Superior Tribunal de Justiça do Brasil- Tal homologação paderà
ser obtida se tal sentença arbitra]: (1) preencher todas as formalidades exigidas para a sua
exequibilidade nos termos das leis do pais onde esta foi proferida: (ii) for proferida por um
tribunal de arbitragem competente, após as partes terem sido citadas, conforme exigido pelas
regras de ia] tribunal de arbitra.em: (iii) nâo estiver sujeita a recurso; (iv) fbi autenticada pelo
consulado brasileiro no país onde foi proferida e (v) não violar a soberania nacional, política
pública ou bons costumes brasileiras, conforme previsto no Decreto-Lei no. 4.657, de 04 de
setembro de 1942. (D) A citação realizada na forma prevista na Cláusula 3.13(c) será eficaz
para conferir jurisdição pessoal válida sobre o Toinador, no tocante a qualquer ação referida ria
Cláusula 1313.
Fé Plena e Crédito: Classificação. A fé plena e o crédito do Toinador foram
(vii)
prometidos para o pagamento devido e pontual dos valores a serem pagos em relação ao
Empréstimo e todas as demais Obrigações financeiras: as obrigações de pagamento do Tentador
de acordo com os termos deste Contrato são e sempre serão obrigações diretas, incondicionais,
sem garantias e insubordinadas do Tomador, classificadas pi-i pas.su no tocante ao direito de
pagamento frente a iodos os Endividamentos cm Moeda Estrangeira presentes e futuros, sem
garantias e insubordinados do Tomador.
Litígio. Não há processos judiciais ou nove rnamcnlais. ações. arbitragens OU
(viii)
outros procedimentos em curso envolvendo o Tomador que, se fossem decididos
desfavoravelmente ao Tnniador, individualmente ou em conjunto.. poderiam gerar uni efeito
adverso relevante sobre a sua condição financeira, econômica ou fiscal ou sua capacidade de

cumprir suas obrigações nos termos deste Contrato; e, no melhor conliecimeiiun do Toinadoi,
nenhuma dessas ações, processos, arbitragens ou proc.ed mentes estão iminentes que, se fossem
decididos desfavoravelrnente ao Tomador, individualmente ou cm conjunto, poderiam gerar um

efeito adverso relevante sobre a sua condição financeira, ecoiiõniica eu fiscal ou SLIa ca1,ticidadc
de cumprir com suas obrigações nos termos deste Contrato.
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(rx) Ausência de Inadii'nplemento: - Ausência de Coriffito. O Toniador não está
iruadiniplente em relação ao pagamento do valor principal, juros ou qualquer outro inolitante
devido em relaço a qualquer obrigação ou qualquer Endividamento e o Tomador não recebeu
nenhuma notificação de descuniprirnento ou de vencimento antecipado relacionado a qualquer
obrigação referente a qualquer Endividamento, em cada caso ou no total, que pudesse ocasionar
uni efeito adverso relevante sobre a sua condição financeira, econômica ou fiscal ou sua
capacidade de cumprir com suas obrigações nos termos deste Contrato; o cumprimento pelo
Tomador de todas as disposições deste Contrato e a conclusão das operações contempladas um
presente não coiiflitarão com, ou resultarão em unia violação de, uiem Constituirão uni
inadiiiiplemento nos teirmos da. Constituição do t3rasil, e alterações posteriores até esta data. a
Constituição do Estado de Santa Catarina, e alterações posteriores até esta data, qualquer dos
termos ou disposições de quaisquer estatutos, leis, decretos ou regulamentos do Brasil ou do
Estado de Santa Catarina.
(x) Ausência de Imunidade, O Tomador declara e garante. neste ato, que não leili
direito a neriliurrta imunidade, com base em soberania ou de Outra forma, envolvendo a citação
ou a jurisdição, ou qualquer processo judicial de qualquer tribunal competente localizado no
8rasir, relacionado às suas obrigações ou a qualquer questão de acordo com os termos deste
Contrato, decorrente dele ou a ele relacionado (exceto pela limitação de venda de propriedade
pública contida no Artigo 100 do Código Civil Brasileiro) ou de celebração ou cumprimento rio
Orasfl de qualquer sentença arbitral, e na medida em que o Tomador tenha ou adquira o direito a
qualquer imunidade quanto à citação ou á jurisdição ou a qualquer processo judicial de qualquer
tribunal competente localizado no Brasil, este neste ato, de forma irrevogável e irretratável.
concorda em não solicitar nem reivindicar qualquer tal imunidade em relação às suas obrigações
ou a qualquer outra questão, conforme previsto leste Contrato. decorrente dele ou a ele
relacionado.
(xi) lçLidadc do Emréstirno. O Empréstimo foi devidamente autorizado pela Lei
Estadual e de acordo com as disposições da Resolução do Senado.
(xii)
LcaIidade da Noincação do Credor. A escolha do Credor e a celebração deste
Contraio foram conduzidas de acordo corri a lei aplicável.
(xiii)
A Informação Pública. A Informação Pública inicial do Tcimadou na data
deste instrumento é derivada de unia publicação do, ou fornecida pelo l'oniador ou tiuna de suas
agências ou autarquias, e é fornecida com base na legitimidade de tal publicação cofio sendo um
documento público oficial do Tomador ou com base na legitimidade do Secresio de Finanças
do Estado de Santa Catarina, [--].

ARTIGO IX.
COMPROMISSOS
9.01 Compromissos.
O Tomador compromete-se a e concorda que, enquanto o Empréstimo estiver em aberto e até
o pagamento integrar de todos os valores devidos pelo Tomador nos lermos do presente e o pagamento
de todas as outras Obrigações;
(i)
Cumprimento das Obiç. O Tomadnr deverá pagar todas as quantias devidas
por ele e cumprir com todas as suas deniais obrigações estabelecidas neste Contrato, de acordo couui
seus termos.
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Manutenção de ARrovações. O Tomador deverá obter e manter em pleno ''igor e
efeito todas as aprovações goveriianientais, consentimentos ou licenças de qualquer Autoridade
Governamental que tenha jurisdição sobre ele ou sobre as operações contempladas neste Contrato,
bciii como de quaisquer terceiros, segundo os termos de qualquer acordo ao qual o Tomador possa
estai- sujeito, cm relação à celebração, entrega e cumprimento deste Contrato. ou validade ou
(ii)

exequibilidade deste Contrato, ou o cumprimento das operações contempladas neste instrumento.
Notificação de Certos Eventos. O Tomador deverá entregar prontamente ao Credor
(iii)
e ao Agente Administrativo, após tomar conhecimento de qualquer liiadirnplciiicrilo nos termos deste
Contrato, urna notificação expondo a natureza de tal Inadimplemento e qual ação o Tomador propõe
praticar em relação a ele.

(iv)

Outros Atos. O Tomador deverá, à sua própria custa e despesa, satisfazer qualquer

condição ou tomar qualquer medida (incluindo a obtenção ou efetivação de qualquer consentimento.
aprovação, autorização, isenção, protocolo, licença, ordem, averbação ou registro necessário) que sçja
exigida a qualquer tempo, conforme possa ser necessário ou (lio parecer razoável do, e confornie
solicitado pelo Agente Administrativo) conveniente (desde que, tal solicitação esteja de acordo com as
leis dou regulamentos aplicáveis, que seja tornada, satisfeita ou realizada a fim de (a) possibilitar que
o Tomader legalmente celebre, exerça seus direitos, realize e cumpra suas obrigações, nos tenhios
deste Contrato, (b) assegurar que as obrigações do Tomador relacionadas a este Contrato sejam
\'iuculantes e exequiveis, (c) fazer com que este Contrato seja admissível como prova perante os
tribunais do Brasil ou em qualquer processo arbitral, conforme previsto ria Cláusula 1313, (d)
possibilitar que o Credor e/ou o Agente Administrativo exerça e execute os seus direitos em tais
tribunais ou perante tribunal arbitral conforme os Lermos deste Contrato e de quaisquer outros
documentos firmados relacionados a ele do qual seja parte, e (e) assegurar que as Obrigações
Garantidas sejam garantidas pelo Garantidor.
Manutenção de Classificação. O Tomador deverá assegurar que suas obrigações tios
(v)
termos do Empréstimo sejam a todo tempo classificadas pelo menos pari passu, em termos de direito
de pagamento, em relação a todos os Endividamentos em Moeda Estrangeira do Tomadr, presentes
ou futuros, sem garantia e insubordinados, de tempos ciii tempos que estejam em aberto.
Utilização dos Recursos. Os recursos provenientes do Empréstimo serão nU lizados
(vi)
pelo Tomador exclusivamente para pagar a Dívida Federal Especificadai; rexxüívadv que. nem o
Agente Administrativo nem o Credor lerão qualquer responsabilidade quanto á utilização de quaisquer
de tais recursos.
ROV. O Tomador deverá obter e manter o ROF para permitir que o Tomador realize
(vii)
remessa de pagamentos ao exterior Clii moeda estrangeira nos (cimos do Empréstimo.
Tradução e Publiçção. O Tornador deverá assegurar que em não mais do que 60
(viii)
dias da Data do Fechamento, (i) este Contrato será traduzido para o português por uni tradutoi público.
e (i i) UL1l resuiiio deste Contrato será publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina.
Fornecimento Contínuo de Informações Financeiras. O Tomador deverá, até a Data
(ix)
de Vencimento Final, em relação à Informação Pública Periódica, no prazo de 30 dias após o final de
cada período de quatro meses, postar cópias na página da internet do Tounador (L_J) da Informação
Pública Periódica. A obrigação de fornecer a Jnfonnação Pública Periódica começará em 31 de janeiro
de 2013.
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ARTIGO X,
EVENTOS DE INADIMPLEMENTO E SOLUÇÕES
10,0 1

Eventos de Jnadimileniento.

Qualquer um dos eventos a segui descritos constituirá um Evento de lnadimplemeiite:
(a)
o Credor deixar de receber o pagamento de todas ou quaisquer quantias quando
devidas e vencidas. nos termos deste Contrato, quer na data programada ou mediante pagamento
antecipado ou de outro modo, no prazo de 30 dias após sua data de vencimento e no local e moeda de
pagamento, conforme Originalmente acordado;
(b)
o Tomador ou o Garantidor deixar de cumprir ou observar qualquer outro
compromisso ou acordo que deva ser cumprido ou observado de sua parte (exceto COI1íOÍF11C
especificado «a Cláusula l0.01(a) acima) contido neste Contrato, e tal descumprimento perdure por 60
dias após notificação desse inadimplemenio ter sido enviada ao Tomador e ao Garantidor pelo Credor:
(c)
qualquer declaração, garantia ou certificação feiLa ou considerada feita por ou Ciii
nome do Tomador ou do Garantidor for incorreta ou enganosa em qualquer aspecto relevante, quando
feita ou considerada feita;
(d)
uma moratória for decretada em relação a, ou afetando, no todo ou ciii parte. o
Endividamento Externo Privado do Garantidor (que, em qualquer caso, não exclua exprcssamentc o
Empréstimo e que seja materialmente prejudicial aos interesses do Credor). ou o Garantidor estiver
impedido em decorrência de qualquer restrição ou requisito imposto, quer por decreto, regularnenlo,
ato legislativo ou de outro modo, que limite a capacidade de o Garantidor ou a disponibilidade ou
Li-ansferér-icia de moeda estrangeira para realizar pagamentos no contexto de seu Endividaiiiento em
Moeda Estrangeira: ou
(e)
(i) qualquer disposição relevante deste Contrato a qualquer tempo após sua assinatura
e eiltrega. e por qualquer outro motivo que não esteja expi-essaniente autorizado nos termos deste
instrumento, deixar de estar em pleno vigor e efeito; ou (i i) o Toniador contestar de qualquer maneira
a validade ou exequibil idade de qualquer disposição relevante deste Contrato, ou negar ter qualquer
responsabilidade ou obrigação nos termos de qualquer disposição deste Contrato. ou pretender
revogar, cancelar ou rescindir qualquer disposição deste Contrato; ou (iii) o Garantidor contestar, de
qualquer modo, a validade ou exequibilidade de qualquer disposição relevante deste Contrato ou negar'
ter qualquer responsabilidade ou ebrigaço nos lermos de qualquer disposição deste Contrato, OLI
pretender revogar, cancelar ou rescindir qualquer disposiço deste Contrato: ressalvado que. rinliuiii
Evento de lnadirnplemento ocorrerá em relação à alínea (ii) se no prazo de 30 (trinta) dias da
notificação ao Garantidor, pelo Agente Administrativo ou pelo Credor. da contestação, recusa.
revogação, rescisão ou resilição do Tomador, o Garantidor confirmar por notificação ao Credor ou
Agente Administrativo a validade e exequibilidade deste Contrato e sua intenção de continuar a honrar
as Obrigações Garantidas. Para os fins desta Cláusula 10.01(), as referências ao Toniador não
deverào incluir o Ministério Público.
10.02 Medidas para Eventos de Inadiniplemento.
Mediante a ocorrência e continuação de qualquer Evento de Inadimplcmeiite o Credor' poderá,
mediante molificação ao Toiiiadoj' e ao Agente de Administração. (i) ceder o Einpiésrinio, de acordo
COM e suicito aos termos da Cláusula 1104 e/eu (ii) declarar o Empréstimo, todos osjuros incidentes e
todos os outros valores devidos conforme Caie Contrato imediatamente 'vencidos c devidos (um
"Veiiimento Antecipado"); após o que o Eiiipréstirno, todos os juros e todas tais quantias deverão
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tornar-se e serem imediatamente devidas e vencidas em Dólares Norte-Americanos, sem intirnaço.
demanda, proteste ou notificação adicional de qualquer tipo, todas as quais sendo expressa rnelite
dispensadas pelo Tomador ressalvado, no entanto, que a qualquer tempo após declaração da
ocorrência de um Vencimento Antecipado e antes de uma decisão de pagamento da sorna devida ter
sido preferida em favor do Credor, o Credor, mediante notificação ao Tomador, poderá rescindir e
anular tal declaração de Vencimento Antecipado e suas respectivas consequências. se (i) C rescisão não
entrar em conflito com nenhuma decisão ou ordem emitida por um tribunal de jurisdição competente.
.(ii) todos os Eventos de laadiinplcniento existentes, exceto o não pagamento do principal do
Empréstimo e dos seus respectivos juros que tenham se tornado devidos exclusivamente pela
declaraço de Vencimento Anteipado. terem sido sanados ou dispensados. e (iii) nenhuma rescisão
desse tipo deverá afetar qualquer Inadimplemento subsequente ou comprometer qualquer direito sobre
ele consequente.
10.03 Juras Futuros.
No obstante o acima previsto, na hipótese de um Vencimento Antecipado e sem restririgr
quaisquer direitos ou recursos do Credor ou do Agente Administrativo, (i) juros continuarão a ser
computados conforme previsto na Cláusula 302 (incluindo os juros calculadas à Taxa PósInadiniplemento, sobre todos os valores vencidos, de acordo com a Cláusula 3.02(b)). sobre o
principal, juros e quaisquer outros valores não quitados sobre ou referentes ao Empréstimo.

ARTJÇO XI.
DESPESAS, INDENIZAÇÃO E REEMBOLSO E HONORÁRIOS

11.01 Despesas.
O Tomador deverá pagar ou reembolsar, sem duplicidade, todas as taxas, tarifas e honorários
documentados. bem como os custos e despesas gerais incorridos pelo Credor ou pelo Agente
Administrativo (incluindo custas, honorários e desembolsos de qualquer advogado do Credor OU do
Agente Administrativo), no cumprimento deste Contrato e na elaboração, negociação, celebração,
entrega e cumprimento de quaisquer aditivos, modificações ou dispensas das disposições deste
Contrato, e cm relação á execução ou proteção de seus direitos (i) no tocante a este Contrato. inc1uind
seus direitos de acordo com os termos das Cláusulas 11.01 e 11.02, ou (ii) relacionados ao
Eiiipréstimo descrito neste instrumento, incluindo todas tais despesas gerais documentadas incorridas
durante qicalquer exercício, cessão. reestruturaçc ou negociação relativa ao Empréstimo-,rc,%Ülvad()
cILe, fica enieiid ido que quaisquer quantias devidas ao Agente Administrativo na Data do Fechamento.
COflICI]1ie os lermos de qualquer carta contrato [fe lei/cri entre o Credor e o Agente Administrativo_
serão incluídas nas quantias devidas ao Credor, de acordo com a Cláusula 11 .03.
1 1.02 Indenização,
O Tomador concorda em indenizar o Agente Administrativo e seus diretores.
(a)
membros, sócios, conselheiros, empregados, advogados, agentes, representantes, Controladores.
sucessores e cessionários (cada um, Liii] 'Aenic indenizado") por, e em manter cada um deles isento
de e contra, todas e quaisquer perdas, reivindicações, danos. obrigaçes, custos e despesas
documentadas relacionadas (incluindo honorários advocatícios. desembolsos e custos de liquidação),
em conjunto ou isoladamente, ou incorridos por qualquer uni deles ou declarados contra qLlalquer LIl1
deles por terceiro ou pelo Totuador ou qualquer outra Pessoa, decorrentes ou relacionados (A) (1) a
este Contrato ou à celebração e entrega deste instrumento ou a qualquer outro contrato ou instruillcnto
aqui contemplado do qual o Tomador ou o Garantidor seja parte, ao cumprimento pelas partes deste
instrumento de suas respectivas obrigações aqui previstas ou á consumação das operações aqui
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esIaheIecdas. e (ii) às operações contempladas nos itens anteriores, independente da tal Agente
Indenizado ser uma parte desses instrumentos, ou (B) a qualquer deivaiida, litígiu, investigação ou
processo em curso eu potencial referente a qualquer dos irens anteriores, quer com base ciii couliralo,
responsabilidade civil ou outra teoria, quer iniciado por um terceiro ou pelo Toniador eu qualqiieioutra Pessoa, e independentemente de qualquer Agente Indenizado ser parte desses instrumentos, e em
reembolsar cada Agente Indenizado, de imediato, por quaisquer taxas, tarifas, honorários e
desembolses de advogados ou outras despesas documentadas incorridas em relação à investigação ou
defesa de qualquer demanda, litígio, investigação ou outro procedimento, ressalvado que tal
indenização não estará disponível em relação a qualquer Agente Indenizado, na medida em que tais
perdas. demandas. danos. obrigações ou despesas relacionadas sejam decididas judicialmente, de
modo definitivo, por um tribunal de jurisdição competente, corno tendo resultado de culpa ou dolo de
tal Agente indenizado.

(h)
O Toniador concorda em indenizar o Credor e seus respectivos diretores, membros.
sócios. conselheiros. empregados, advogados, agentes, representantes. Controladores. sucessores e
cessionários (cada um. um "Credor Indenizado') por, e em manter cada um deles isento de e contra,
todas e quaisquer perdas. reivindicações. danos, obrigações, custos e despesas documentadas
relacionarias (incluindo honorários advocaticios. desembolses e custos de liquidação). individuais ou
conjuiitas. ou incorridas por qualquer uni deles ou declaradas contra qualquer uni deles no Brasil por
qualquer Pessoa, exceto pelo Toniador. em cada caso, decorrentes cii relacionadas (A) (i) a este
Contrato ou à sua celebração e entrega ou a qualquer outro contrato ou instrumento aqui contemplado
do qual o Toiiiador ou o Garantidor seja parte, ao cumprimento pelas partes deste instrumento de suas
respectivas obrigações aqui previstas DLI à colisuiliação das operações aqui estabelecidas. e (ii) às
operações contempladas nos itens anteriores, independentemente de tal Credor Indenizado ser urna
parte desses instrumentos, (B) ao uso ou proposto uso dos recursos do Empréstimo, ou (C) a qualquer
deinaiida , litígio, investigação ou processo em curso ou potencial referente a qualquer dos itens
anleriores, quer cern base em contrato, responsabilidade civil ou outra teoria, iniciado por qualquer
Pessoa, exceto pelo Tomador. e independentemente de qualquer Credor Indenizado sei' parte desses
instrumentos, e em reembolsar cada Credor Indenizado, de iniediato. por quaisquer taxas. tarifas,
honorários e desembolsos de advogados ou outras despesas documentadas incorridas em relação à
investigação ou defesa de qualquer demanda, litigio. investigação CLI outro procedimento: ressalvado
que. tal indenização não estará disponível, cm relação a qualquer Credor Indenizado, na medida em
que tais perdas, demandas, danos, obrigações ou despesas relacionadas sejam decididas jud cialinente.
de modo definitivo,. por um tribunal de jurisdição competente, como lendo resultado de culpa ou dolo
de tal Credor indenizado.
(e)
O Tomador concorda que nenhum Agente Indenizado ou Credor Indenizado (em
ccu1unto, unia 'Pessoa indenizada) terá qualquer responsabilidade ou obrigação perante o Tomadcr
ou qualquer Pessoa que esteja propondo demandas em favor ou com base em direito do Tornador ou
qualquer outra Pessoa referente ou decorrente (i) deste Contrato e (li) das operações aqui
contempladas, independentemente de qualquer Pessoa Indenizada ser parte deste instrumento, exceto
na medida em que quaisquer perdas, demandas, danos, obrigações ou despesas incorridas pelo
Toiiiadon- e seus diretores, membros, sõcios, conselheiros, empregados. advogados, agentes.
represe iiia fies. Cciii roladores, sucessores e cess lonáries sejam decididas judicialmente, de modo
definitivo, por rum tribunal de jurisdição cornpc(ente, como tendo resultado de culpa ou dolo de tal
Pessoa Indenizada-, ressalvado, eiilrclanto, que no limite niáxiiiio permitido pela lei aplicável, em
nenhuma hipótese nenhuma Pessoa indenizada terá qualquer responsabihidade ou obrigação, e o
foinador concorda em não propor e, neste ato, renuncia a, qualquer denanda contra qualquer Pessoa
Indenizada. com base em qualquer teoria de responsabilidade, por quaisquer danos indiretos,
consequentes, especiais ou punitivos (quer ou não a deniaiida seja fiiiidanienlada ciii comi-ato.
responsabilidade civil, Dii dever imposto por qualquer requisito legal aplicável) referente ou decorrente
(i) deste Contrate e (ii) das operações aqui contempladas, independentemente de qualquer Pessoa
1 iiden izada ser parte do presente.
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(d)
Prontamente após o recebimento, por uma Pessoa indenizada, de notificação sobre o
início de qualquer processo, tal Pessoa Indenizada deverá, se urna demanda relacionada a tal processo
tiver de ser feita ao Tomador, prontamente notificar o Tomador, por escrito, sobre o inicio desse
processo, no endereço constante da Cláusula 13.02(a); contudo, a omissão em assim notificar o
Tomador não liberará o Tornador de nenhuma obrigação ou responsabilidade Çue este possa ter para
cciii qualquer Pessoa Indenizada. Caso qualquer processo seja iniciado contra qualquer Pessoa
Indenizada e esta notifique o Tomador sobre o processo. o Tomador deverá ler o direito de participar
do processo e, se.desejar, assumir a sua defesa, representado por advogado que seja satisfatório á
Pessoa indenizada e, após o envio da notificação do Tomador à Pessoa Indenizada acerca de sua
decisão de assim assumir a defesa. o Tomador não será responsável perante tal Pessoa Indenizada, nos
termos de tal subcláusula, por quaisquer honorários advocaticios ou outras despesas. em qualquer
caso. incorridas posterionflente por tal Pessoa indenizada em relação à defesa, exceto pelos custos
razoáveis de investigação; ressalvado, no entanto, que o Tomador, em relação a qualquer ação ou
grupo de ações substancialmente semelhantes decorrentes das mesmas alegações gerais, não será
responsável pelos honorários e despesas de mais de uni escritório de advocacia a qualqLler tempo, de
todas as Pessoas indenizadas, exceto na medida em que um advogado local seja necessário.
adicionalmente ao seu advogado regular, a fim de permitir uma defesa eficaz no âmbito de tal ação.
Não obstante a decisão do Tomador de designar um advogado para representar a Pessoa Indenizada
em uma ação, a Pessoa Indenizada lera o direito de contratar outros advogados (incluindo advogados
locais), e o Toniador arcará com os honorários, custos e despesas razoáveis de tais advogados, se (i)
setuiido julgamento razoável da Pessoa indenizada, a representação pelo advogado escolhido pela
parte indenizadora para defender a Pessoa indenizada gerar um conflito de interesse para tal advogado:
(li) os réus efetivos ou potenciais em, ou o objeto de, qualquer ação incluírem tanto a Pessoa
Indenizada como o Tomador, e a Pessoa indenizada chegar à conclusão, de maneira razoável, que
podein existir defesas legais disponíveis a ela e/ou a outras Pessoas indenizadas que sejam diferentes
daquelas disponíveis ao Tomador ou mesmo adicionais; ou (iii) o Tomador autorizar a Pessoa
Indenizada a contratar advogados separados, cujo custo será arcado pelo Tomador. O Tomador não
deverá, sem o consentimento prévio e por escrito da Pessoa Indenizada, fazer acordo, comprometer-se
a, ou permitir qualquer decisão relacionada a qualquer processo ou ação em curso ou iminente, em
relação a qual se possa buscar indenização, conforme estabelecido neste instrumento (quer ou não a
Pessoa Indenizada seja urna parte efetiva ou potencial de tal processo ou ação), a menos que o acordo.
compromisso ou decisão (A) inclua uma Liberação incondicional da Pessoa Indenizada de todas as
responsabiLidades decorrentes de tal processo ou ação. e (B) não inclua urna declaração de
reconhecimento de culpa, culpabilidade ou omissão, por ou em nome de qualquer Pessoa Indenizada.
(e)
Todas as quantias devidas, nos lermos desta Cláusula, serão pagas
que 60 dias após recebimento de exigência razoavelmente documentada por escrito.

Clii

não mais do

Para os fins desta Cláusula 1102, as referências ao Toiiiadou não deverão incluir o
(O
Ministério Público.
Os acordos fixados nesta Cláusula 11.02 sobreviverão à substituição de qualquer
(g)
Credor, à renúncia ou destituição do Agente Administrativo, e ao pagamento, satisfação ou liberação
de todas as Obrigações.

11.03 Honorários e Despesas Devidos no Fechamento.
O Tomador deverá pagar ao Credor, na Data do Fechamento, os honorários e despesas
descritos no Anexo do presente.
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ARTIGO XII
GARANTIA
12.01 Garantia.
O Garantidor neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, garante, como principal devedor e
riIo como fiador. ao Agente Administrativo e ao Credor. bem como aos seus respectivos sucessores e
cessionários, o pagaiiieito imediato, quando devido (quer, no vencimento indicado, mediante prépagameil(o exigido. vencimento antecipado ou de outro modo) do principal e juros do Eiiipréstiino e
todas as demais quantias devidas pelo Tomador, nos termos deste Contrato, exceto por quaisquer
outras quantias devidas peio Tomador exclusivamente de acordo com as disposições da Cláusula 11.02
(doravante, as Obrieaoões Garaiitidas' Esta Garantia no estará sujeita a qualquer notificação prévia
no, demanda OU ação contra o Tornador, ou a qualquer notificação prévia ao Garantidor Clii relação a
qualquer descumprimeilio pelo Tcimador, e não deverá ser afetada ou prejudicada por qualquer dos
seguintes eventos: (1) qualquer reescaloriainento das obrigações de pagalilelilo do Torna dor nos lermos
deste Contrato (desde que tal reescalonamento tcirlia sido aprovado pelo Garantidor), taleriicia 011
concessão dada ao Toniador, (ii) qualquer exercício, oitiissão eu atraso Clii exercer qualquer direita,
poder ou privilégio contra o Tomador, nos termos deste Contrato (iii) qualquer alteração cii
aditamento das disposições deste Contrato (desde que tal altcraço 011 aditamento tenha sido aprovado
pelo Garantidor) (iv) qualquer omissão do Tomador em cumprir com qualquer exigência de lei,
regulamento ou ordem au qualquer outra aJteraço da estrutura jurídica do Tornador; (v) qualquer
invalidade ou iriexequibiJidade deste Contrato ou qualquer de suas disposições; ou (vi) qualquer outra
circuristãricia (exceto pelo pagamento integral pelo Tomador ou Garantidor) que possa de outro modo
Colisliluir urna liberação ou defesa de um fiador ou garantidor, em direito ou em equidade.
12.02 Rescisão. Restabelecimenlo.
(i) Esia Garantia é urna garantia contínua e li-revogável de todas as Obrigações Garanlidas
atuais e f'uturas, devendo permanecer em pleno vigor e efeito até a data em que todas as Obrigações
Garantidas sejam incontestavelmente quitadas e integralmente pagas em dinheiro. Dessa forma, esta
Garantia no deverá ser liberada, exceto mediante o pagamento integral de todas as quantias devidas.
nos termos deste Contrato. (ii) Não obstante o acima exposto, a garantia do Garantidor referente às
Ohrigaões Garantidas continuarão em pleno vigor e efeito oti serão restabelecidas, conforme o caso,
se qualquer pagamento fer efetuado cm relação ás Obrigações Garantidas e tal pagamento forsubsequentemente invalidado, declarado como fraudulento ou preferencial, reservado ou exigido para
ser pago a qualquer Pessoa, corno se esse pagamento não tivesse sido efetuado. As obrigações do
Garantidor. rios terinos da alfnea (ii) deste parágrafo deverão sobrevivei à rescisão deste Contrato.
12.03 Obrigações Independentes.
As obrigações do Garantidor aqui previstas são independentes das obrigações do Toinadoi
garantidas por este instrumento. e um processo separado poderá sei' proposta Contra O Garantidor, quer
ou não o Tornadcr ou qualquer outra Pessoa ingresse ceiiic pai-te.
12.04 Auséncia de Compensação ou Dedução: Tribu1osjgiçjos.
O Garantidor realizará todos os pagamentos aqui previstos sem compensação ou reconvenção.
livres e desimpedidos de. e sem dedução de quaisquer Tributos impostos ou cobrados pelo Brasil Ou
qualquer subdivisão política deste autoridade fiscal ou outra, a menos que o Garantidor seja
compelido por lei a fazer tal dedução ou retenção. Se quaisquer desses Tributos forem ohiigaclos a ser
deduzidos ou retidos, o Garantidor pagará as quantias adicionais relativas aos Tributos Indenizados
conforme seja necessário para assegurar que as quantias recebidas pelo Agente Administrativo ou o
Credor, conforme aplicável, após tal retenção ou dedução dos Tributos Indenizados (incluindo os
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Tributos Indenizados que devam ser deduzidos ou retidos sobre quantias devidas nos termos desta
Cláusula 12.04), sejam iguais às respectivas quantias que deveriam ser recebidas. conforme este
Contraio. na ausência de tal retenção ou dedução. As obrigações do Garantidor, nos termos deste
parágrafo, deverão sobrcvr.er ao pagamento integral das Obrigações Garantidas e à rescisão desta
Garantia, As obrigações aqui previstas não deverâo ser afetadas por quaisquer atos de quaLquer órgão
legislativo 01.1 autoridade governamental que afete o Tomador, incluindo, mas sem limitação.
quaisquer restrições à conversão de moeda, repatriação ou controle de recursos.
12.05 Notificação de Atraso de Pagamento.
Não obstante quaisquer disposições acima, o Agente Administrativo, desde que tenha recebido
uma notificação de tal atraso, informará imediatamente qualquer atraso de pagamentos incorrido pelo
Tomador á Coordcnaço-Geral de Controle de Dívida Pública (CODIV/STN) de Garantidor, no
seguinte endereço: Anexo do Ministério da Fazenda. Ala A, lO andar, 70048-900, Brasília, Distrito
Federal. Brasil, ainda que qualquer omissão em assim proceder não seja considerada uma defesa no
âmbito de qualquer, obrigação do Tomador ou Garantidor.
1206 Proibição de Concessão de Garantias
O Garantidor compromete-se. neste ato, a não constituir nenhuma garantia. exceto por uma
hipoteca sobre a compra de numerário, em relação ao seu Endividamento Externo Privado, com
vencimento superior a uni ano, que afete, no todo ou em parte, seus ativos ou receitas, exceto se a
mesma garantia for concedida ao Credor.
12.07 Declarações e Garantias.
O Garantidor declara e garante que:

(a)
O Garantidor tem todos os poderes para celebrar e entregar este Contrato e Cumprir
suas obrigações dele decorrentes e praticou todos es atos necessários para autorizar sua celebração.
entrega e cumprimento;
Este Contrato foi devidamente assinado pelo Garantidor e suas obrigações aqui
(h)
estabelecidas constituem obrigações legais, válidas e vinculantes de Garantidor. cxcqtiiveis centra ele.
de acordo com os seus termos;
A celebração, entrega e cumprimento deste Contrato pelo Garantidor não conflita nem
(c)
conflitarà com qualquer lei aplicável ou regulamento, contrato ou instrumento ao qual o Garantidor
está sujeito ou vineu]ado

(d)

Todas as autorizações necessárias: (i) para permitir que o Garantidor legitimamente

celebre, exerça seus direitos e cumpra com suas obrigações, nos termos deste Contrato, e (ii) para
fazer com que este Contrato seja admissfvcl como prova perante os tribunais do Brasil, conforme o
caso, foram obtidas e estão em pleno vigor e efeito, exceto pelo registro dos termos Financeiras

principais do Empréstimo no ROF, a publicação de uni resumo do contrato rio Diário Oficial da União,
e unia tradução deste Contraio para o português feita por tradutor piblico;
A eleição das leis de Nova lorque euiiio leis de regência deste Contrato serão
(e)
reconhecidas e cumpridas pelos tribunais do Brasil;
(t)

Qualquer sentença de um tribunal arbitral constituído de acordo com este Contraio

que esteja de acordo com as políticas públicas e leis brasileiras será exequLivel contra o Garantidor nos
tribunais federais da República Federativa do Brasil, sem reexame de mérito se tal sentença arbitral for
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homologada polo Superior Tribunal de Justiça. Tal homologação poderá ser obtida se a seiit&
arbitraL
(i) satisíiz.er todas as foriiialiclades para sua execução segundo as leis do pais onde ela
foi proferida;
(li) for emitida por um tribunal arbitrai competente após citação das partes ao processo.
conforme exigido pelas regi-as de tal tribunal arbitral.
(iii) não estiver sujeita a recursos;
(iv) tiver sido legalizada pelo consulado brasileiro do pais onde foi profirida:
(v) no estiver contra os princípios das políticas públicas brasileiras. conforme previstos
no Decreto-Lei no. 4.65 7, de 4 de setembro de 1942.
A fé plena e crédito do Garantidor foram prometidos ao pagamento pontual e devido
(g)
das Obrigações Garantidas: esta Garantia terá prioridade pari pci.vsu em relação aos demais
Endividamentos em Moeda Estrangeira existentes e futuros do Garantidor; e as obrigações de
pagamento do Garantidor. nos termos desta Garantia terão prioridade, a todo tempo, no mínimo
eqtiivalciiue com os demais Endividamentos ciii Moeda Estrangeira do Garantidor; e
(Ii)
Esta garantia do Garantidor. nos termos do presente, está em forma Jurídica em
conformidade com as leis do Brasil para execução contra o Garantidor. de acordo 00111 tais leis.
1208 Atos Adicionais.
O Garantidor deverá cumprir todos os demais requisitas, e fornecer prova para tanto ao Credor
e ao Agente Administrativo. de qualquer lei aplicável que possa entrar em vigor, necessários para a
preservação. criação, aperfeiçoamento e prioridade integrais da Garantia.
12.09 Algumas Renúncias.
O Garantidor, neste ato, expressamente. (1) dispensa e renuncia ao beneficio de ordem, e (ii)
reconhece que, exceto conforme de outro modo estela previsto neste Contraio, esta Garantia não
deverá ser considerada corno uni instrumento limitado de garantia para os fins do artigo 822 do
Código Civil Brasileiro. Este instrumento deverá ser considerado um titulo executivo extrajudicial. de
acordo com o artigo 585. II do Código de Processo Civil Brasileiro.

ARTIGO XIII.
DISPOSIÇÕES GERAIS
13.01 Alterações.
Sujeito aos termos da Cláusula 13.04(e), nenhuma alteração ou renúncia a qualquer cIisinsição
deste Contrato e ainda, nenhum consentimento de dispensa delas. será eficaz, a menos que formalizada
por escrito e assinada pelo Credor, pelo Tomador e pelo Garantidor, sendo que cada renúncia ou
coiisentiinento deverá ser eficaz apenas em relação ao caso especifico e para o fim específico para o
qual foi dado; ressalva(h) que, i) tinia cópia de tal alteração ou renúncia deverá ser 1,rol1ta1ei11e
entregue ao Agente Administrativo e ii) qualquer alteração ou renúncia que modifique ou
complemente os direitos, proteções ou obrigações do Agente Administrativo deverá exigir o
consentimento do Agente Administrativo, o qual não poderá se negado injustificadamente.
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(11 J) se ao Credor. para:
Bank iDf Ainerica, N.A.
Information Manager
Hearst Tower
2 14 North Tryon Street - NC 1 -027-14-01
Chadotie, North Carolina 28255
Tel.: +1 704.387.4366
Fax: -3-1 704409.0768
E-mail: Bas.iiifomanagerbankofamerica.com
E-mail: brian.weinstein@bamLcorri
(iv) se ao Agente Administrativo, para:
\ViI rnington Trust, N ati anal Assocíaticm
50 South Sixth Street, Suite
290
Mioneapolis, MN 55402
Ai: JoshuaJarnes
Tel.: +1 612217.537
Fax: +1 612217.5651
Einail: jjarnestwiIrningtontrust.com
Todas as iiotiíucações, solicitações e outras comunicações deverão ser consideradas entregues na data
em que forem efetivaiiieiite entregues, comprovado por aviso de recebimento, confirmação ou outro

tipo de prova de entrega efetiva, nos endereços indicados acima.
(b)
Comunicações Eletrônicas. Com relação a este Contrato, o Agente Administrativo no
lerá iicnliuiii dever ou obrigação de verificar ou confirmar que a Pessoa enviando instruções.
orientaçóes, relatórios, uotiíicaçõcs ou outras comunicações ou informações por trans1T1iso eletrônica
& de fato. unia Pessoa autorizada a dar tais instruções, orientaçõcs, relatórios. notificações 011 otitris

Cnmunicações ou informações em favor da Pessoa que deveria enviar tais transmissões eletrônicas:
nem o Agente Administrativo deverá ter nenhuma obrigação por quaisquer perdas, olrigaç.ões, custos
u despesas incorridos DLI suportados por qualquer Pessoa em decorrência de tal confiança eiii. ou

Cumprimento de tais, instruções, orientações, relatórios, notificações ou outras comunicações au
FilfiDrinações. Cada parte concorda em assumir todos os riscos decorrentes do uso de metes eletrônicos.
incluindo aqueles no seguros, tais como, sem limitaçâo, fac-símile ou correio eletrônico, para
submeter instruções, orientações, relatórios, notificações ou outras comunicações ou informações ao
Agente Administrativo, incluindo, sem limitação, o risco de o Agente Administrativo agir com base
em iiislruçôes, notificações. relatórios ou outras comunicações ou informações no autorizadas, e o
.risco de iuiIercepço e uso indevido por terceiros.
Mudança de Endereço, O Tornador, o Credor o Garantidor e o Agente Administrativo
PGderio mudar seu endereço, nitniero de fax ou telefone para notificações e outras comunicações do
Preseiue desde que mediante notificação às outras partes.
13.03

l)esistncjSoluções CumuiIativas Exeuiuiibiliclaulc.

Nenhuma omissão e atraso por parte do Credor ou do Agente Administrativo em exercer
qualquer direito, recurso, poder ou privilégio nos termos deste instrumento deverá ser considerado
unia dispensa de qualquer deles; nem qualquer exercício único ou parcial de qualquer direilo.
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1302 Notificações: Eficácia. Coiniin icações Eletrônicas.

Avisos Gerais. Salvo conforme disposto na alínea (b) abaixo, todas as notificações e
(Et)
demais comunicações previstas neste instrumento deverão ser em inglés e por escrito e eraregLies COl
iiios ou mediante serviço de envio expresso, carta registrada ou fax, ou outro meio eletrônico de
transillissão. conforme segue:

() se ao Tornadoi, para;

[--1
E--)
[--]
CEP t--J
Florianópolis - Santa Catarina. Brasil
Atenção de: [--1
E-mail: [--J
E-mail: í--1
E, para notificações relacionadas à Cláusula 1 1 .02. para:
Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina
Av. Osmar Canha, a. 220. Centro
Ediljcio J.J. Cuperlino Medeiros
S.01 5-100, Florianópolis— Santa Catarina, Brasil
Ateiiçào: Procuradoria-Geral do Estado

Te[: +55 (48) 346 5554
Fax: +55 (48) 32165500
(ii) se ao Garantidor. para:
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
Ministério da Fazenda.
Esplanada dos Ministérios. Bloco P. S° Andar,
70.048-900, Brasítia-DF, Brasil
At.: Procurador-Geral da Fazenda Nacional
Fax: -55 (61)3412-1740
Com cópia adicional para:
Secretário do Tesoura Nacional: Arcio Hugo Augustii Filho
Gabinete da Secretario
Esplanada dos Ministerios - Ed. Sede do Minist&io da Fazenda - BI, 1'— 2' andar
70.048-900 - Brasília-DF, Brasil
Fax: +55(61)3412 1717
Ema ii: gab .d ístii@fa zcnda .gov.br
Cciii cópia parTi:
Secretário Adjunto— Eduardo Cout inlio Guerra
Ema ii: eduardo-guerra@fazenda.gov.bi—
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1[1)sc ao Credor. para:

Bank of Ameria. N A.
Inforrnatioii Maiiaer
Hearsr Towr

21- North Tryon Street- NCI-027-14-Ol
Charictie, North Carolina 28255
e1,: -- 1 ?04.iS74366
F: +1 704409.0768

E-mail: Bas.infomaiiagerbanlofamerica.com
E-mail: brizin.weinsteinghain1.coni
(i v) se ao Aente Aaininistrativo, para:
W. liii Luglon Trust. Nau anal Assoeiaticii
50 South Sixth Street, Suite
1290
Minneapolis. MN 55402
At. .Josliva James
Te 1.. +1 612.217.5637
Fax: -1-1 61221 7565 1
Email: jjames7i)wilmiiigtontrusLom
Odus as ioi1icaçe. .OIicitaçües e outras c•rnunicaçóes deverão ser consideradas entregues na cata

em que tbiein efetivamente entregues, comprovado por Eviso de recebimento, confirmação ou outro
tipo de prova de en1rea efetiva, nos endereços indicados acima.
CnmunjcaçõesEletrõnices Com relação a esle Contrato. o Acrttc Administrativo não
l
Iera nenhum dever ou obriaço de veifica- ou confrnia' que a Pessoa euviaiiac' irsIruçÔes,
urientações. relat6rio, notificações ou outras comunicações 01' informações por transmissão eleurõnica
. de fato. unia Pessoa autorizada a der tais instruç.es. orientações, relatórios. notificações ou outras
eojii.inicaes ou informações em Favor da Pessoa que deveria enviar tais transmissões eIeLrõiiics:
nem o Agente Administrativo deverá ter nenhuma obrigação por quaisquer perdas. o iaçes. cuslos
OLI despesas iiicorridos eu suportacos por çuaiquer Pessoa em decorrência de tal confiança ciii. ou
euiiiprinienlo de tais, instruç&s, oreuitações, rela1.rios, notificações ou outras comunicações ou
informações Cada parte concorda cm assi"ïiir todos os riscos decorrentes do uso de meios eletrônicos
incluindo aqueles no seguros. tais como. sem limitação. fac-sfniile au correio eletrónico. para
submeter instruções. orientações. relatórios, notiflcaç.ies ou (1Itras cojnuiiiçaiJes 01' inforniações ao
Agente Administrativo, incluindo. seni limitação- o risco de o Atente Administrativo ag:1 COIT base
em instruções. notificações, relatórios ou outras comunicações ou inlbrmaç.es ao autorizadas, e o
risco de intercepção e uso indevido por terceiros.
(c
Mudança de Endereco. O Tomador. o Credci-. o Gnrantidor e a Agente Admiiiistrativo
poderão mudar seu endereçc_ niiiieio de fax ou telefone pai-a notiíicnções e outras con1uiricaes do
presente. desde que mcdantc !1otufcaço às outras partes.
1103

Desisiiicia: Soluções Cumulativas- EuihiIidade.

T'eiiliunia oiiii5siio a atraso por parte do Credo: eu do Agente Ad iniiiistrativc eni exercer
qualquer direito. recurso, poder ou prvJgio nos terrno desle instrumento dever. ser cor sideradc
como unia dispensa de qualquer deles: nem qualquer exercício único ou parciai de qualquer direito.
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recurso ou pnvilégio conforme aqui estabelecido deverá impedir o exercicio futuro de qualquer Outro
direito, recurso, poder ou privilégio. Os direitos, recursos, poderes e privilégios aqui referidos são

cumulativos e não exclusivos de quaisquer direitos, recursos, poderes e privilégios previstos em lei.
13.04 Cessies: Participação.
(a)
O Tornador no poderá ceder ou transferir, em qualquer modo que seja, no todo ou em
parte, seus direitos e/ou obrigações nos lermos do Ernprdstiiiio, sem o consentimento prévib e paiescrito do Credor e a conclusão pelo Agente Administrativo do procedimento 'conheça seu cliente— e
outras checagens, conforme a alínea (b) abaixo.
(b)
O Credor poderá ceder ou transferir a qualquer Cessionário Qualiticado. no todo ou
em parte, seus direitos e/ou obrigações, nos termos do Empréstimo e deste Contrato. O Credor
notificará o Toniader e o Garantidor de qualquer cessão ou transferência, de acordo com esta Cláusula
13.04(b) e na forma prevista na Cláusula 1102 deste instrumento. Até que tal notificação seja
recebida pelo Tomador e o Garantidor. de acordo com a Cláusula 13.02, a cessão ou transferência não
será eficaz contra o Tomador; ressalvado que nenhuma aceitação, aviso de recebimento ou
confirmação deverá ser exigida do Tomador ou Garantidor para que a cessão ou transferência torne-se
eficaz..
O Credor deverá notificar o Agente Administrativo por escrito antes de qualquer cessão, nos termos
desta Cláusula 13.04(b), Mediante qualquer tal cessão, (i) o Cessionário Qualificado deverá elitregar
ao Agente Administrativo e ao Credor todos os formulários de impostos aplicáveis, exigidos nos
termos da Cláusula 6.01 (b), e (ii) o Cessionário Qualificado deverá entregar ao Agente Administrativo
e ao Credor todos os documentos e provas, conforme seja solicitado em bases razoáveis pelo Agente
Administrativo (para si ou em nome do Credor) ou pelo Credor, a fim de o Agente Administrativo nu
Credor realizar todas as ações referentes ao procedimento "conheça seu cliente" ou outras checagens;
referentes à identidade do Cessionário Qualificado que sejam exigidas em relação às operações
contempladas neste instrumento, e o Agente Administrativo e/ou o Credor deverão estar satisfeitos
com os resultados obtidos (sendo certo que nenhuma disposição deste Contrato deverá obrigar o
Agente Administrativo e tomar tais medidas ou realizar tais checagens em relação á identidade de
qualquer Pessoa em nome do Credor, e o Credor deverá ser exclusivamente responsável por quaisquer
checagens que seja obrigado a realizar e não poderá tomar corno base qualquer declaração relativa a
tais checagens, confonue feitas pelo Agente Administrativo ou por qualquer Pessoa ao Agenle
Adni i nistrativo).
Na data efetiva da cessão a ser realizaria por uma Cessão e Assunção e o seu registro nos termos da
alínea (c) abaixo, o cessionário assLllllirá, nos limites de tal cessão, as obrigações, direitos e privilégios
do Credor detentor do Empréstimo (ou parte dele) que lhe forem cedidos e especificados na Cessão e
Assunção (adicionalmente a qualquer parte do Empréstimo, se houver, detido pelo cessionário a partir
de então) ressalvado que tal cessionário não terá o direito de receber nenhum pagamento, conforme
previsto nas Cláusulas 6.01 ou 6.02. maior do que o Credor teria o direito de receber, caso nenhuma de
tal cessão tivesse ocorrido. As informações contidas na Cessão e Assunção serão inscritas no Registro
na data efetiva da Cessão e Assunção. Qualquer cessão contrária ás disposições deste parágrafo deverá
ser nula. inoperailte e sem efeito.
(c)
O Agente Administrativo deverá manter urna cópia de cada Cessão e Assunção e um
registro (o Rgjtio') para a inscrição dos nomes, endereços do Credor e do valor principal do
Empréstimo que é devido ao Credor, de tempos cin tempos. As partes deste instrumento devem tratar
cada Pessoa cujo nome esteja inscrito no Registro, como o proprietário da parcela do Empréstimo e
outras obrigações registradas em seu nome para os fins deste Contrato, não obstante qualqur
notificação em contrário. Qualquer cessão do Empréstimo ou de qualquer outra obrigação aqui
[)revista somente será eficaz se os lançamentos no Registro referente a ela estivcreiii corretos. 0
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Registro deverá estar disponível para inspeção pelo Credor. Tomador e Garantidor em qualquer
momento razoável (em qualquer caso, durante o horário norma] de expediente do Agente
Administrativo) e. de tempos em tempos, niediante notificação prévia razoável.
(d)
O Credor poderá vender ou concordar em vender a uma ou mais Pessoas (cada uma.
um "Participje") uma participação (a 'Pajação') total ou de qualquer parte do Empréstimo por
ela detida, e os direitos e obrigações do Credor nos termos do presente: ressalvado que, tal Participante
não deverá ter tienliuni direito ou obrigação nos termos deste Contrato, exceto iia medida em que
es te
expressamente previsto neste instrumento (direitos e obrigaçües esses que deverão ser
executados e cumpridas segundo orientação do Participante ou de seu representante por meio do
Credor ou do Agente Administrativo, agindo em nome do Credor) (direitos esses do Participante
contra o Credor. relacionados a tal Particrpaçào, a serem estabelecidos nos acordos firmados pelo
Credor. em favor do Participante), e as outras partes deste instrumento não deverão ter direitos contra.
ou obrigações para com. e/ou qualquer relacionamento com, tal Participante nos lermos deste
Contrato, exceto na medida prevista aqui expressamente Qualquer acordo ou instrumento segundo e
qual o Credor venda tal participação: (i) deverá estabelecer que o Credor ou o Agente Administrativo,
aiiido em nome do Credor, deverá a todo tempo reter o direito de executar este Contraio erii relação à
Participação (mas poderá assim fazê-lo sob a orientação do Participante ou de quem este indicar), eCu)
poderá estabelecer que o Credor possa concordar (ou instruir Q Agente Administrativo ciii nome do
Credor) caiu a prática de certos atos, nos termos deste Contrato (incluindo, mas sem limitação, o
coiisentinleiito a qualquer modificação, alteração ou dispeiisa de qualquer disposição deste Contrato),
Somente COIii a anuência prévia e por escrito, ou orientação do Participante ou de quem este indicar.
entregue ao Credor e ao Agente Adminisrr-ativo. Cada Participante, agindo por intermédio do Ci-edor
ou do Agente Administrativo, em nome do Credor, deverá ter direito aos beneficias das Cláusulas 6.01
e 6.02 (sujeito às exigências e limitações nelas previstas, incluindo as exigências 1105 termos da
Cláusula 6.01(b)) na mesma medida como se fosse um Credor e tivesse adquirido sua pai1ieipaçci
iliediante cessão, nos ternos da alínea (h) desta Cláusula: e ressalvado que tal Participante não terá
direito de receber nenhum pagamento previsto nas Cláusulas 6.01 ou 6.02. ciii relação a qualqLicr
participaçâa n-iaior do que do que o Credor teria direito a receber: e r.çsa/odo, ainda, que para evitar
dúvidas, quaisquer reivindicações por qualquer Participante nos termos deste parágrafo. segundo
iustruçics do Participante ao Credor, devem ser exequiveis pelo Agente Administrativo, em favor do
Credor, de acordo com a instrução escrita rio Credor ou de qualquer parte por ele designada por escrito
(desde que o Agente Administrativo não tenha recebido notificação por escrito do Credor revogando
tal designação). conforme previsto acima (sujeito ao recebimento pelo Agente Administrativo de
indenização considerada por ele satisfatória).
(e)
Em caso de cessão de somente cima parte do Empréstimo, cada referência a Credor"
neste Contraio deverá ser iiitcrpretada coiiio uma referência isolada a cada detentor de qualquer parte
do Empréstimo e cada reFerência ao Ernpresliino" neste Contrato deverá ser interpretada como unia
referência isolada a cada parte do Empréstimo. de modo que (exceto conforme previsto no próximo
parágrafo) os direitos e beneficies de cada detentor cm relação à sua parte do Empréstimo (incluindo
nos lermos das Cláusulas 2.02, 3.01, 3.02, 3.03(b) e 1404 e dos Artigos VI. Xl e XIII) deverão ser
exercitáveis como se tal detentor fosse o Credor e tal parte fosse o Empréstimo. Se o Empréstimo for
detido por iriais de unia Pessoa (1) as alterações e dispensas, nos termos da Cláusula 13.01 exigirão o
consentimento dos detentores de no mínimo a maioria do valor da principal do Empréstimo: (ii)
quaisquer pagalilentos do principal e juros referentes ao Empréstimo deverão ser pagos ao Ageiilc
Administrativo e rateados entre os detentores do Empréstimo. de acordo com as quantias devidas a lais
detentor-es; e (iii) qualquer Vencimento Antecipado eu exercício de direitos nos termos deste Cwitmto,
simhscqueiitcmente a uru liiadiniplemento, será realizado pelo Agente Administrativo (agindo Sob

orientação dos deiciitorcs de no mínimo a maioria do valor principal de Empréstimo).
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13.05 [Reservadol.

13.06 Vias Originais, Itegação.
Este Contrato poderá ser assinado em diversas vias (e por partes diferentes deste instrumento

em diferentes vias), cada urna das quais constituirá uni só original, mas em conjunto formarão uni
único contraio. Este Contrato e os outros acordas aqui contemplados constituem o acordo integral
entre as partes relativo ao objeto deste e invalida todos e quaisquer Outros acordos e entendimentos
anteriores, verbais ou escritos, relativos ao objeto deste Contrato.
13.07 Sobrevivência das Declaracões e Garantias.
Todas as declarações e garantias prestadas neste instrumento sobreviverão à execução e
entrega deste Contrato. O Credor e o Agente Administrativo confiarão em tais declarações e garantias.
no momento em que forem prestadas ou que sejam consideradas prestadas, independentemente de

qualquer investigação feita pelo Credor ou pelo Agente Administrativo ou em seu nome. e
independentemente de o Credor ou Agente Administrativo ter percebido ou tomado conhecimento de

qualquer lnadiiiiplernentô, no momento da concessão do Empréstimo, e continuarão cm pleno viOr e
efeito enquanto o Empréstimo ou qualquer outra Obrigação permanecer pendente de pagamento ou
satisfação.

1108 ijççpendência das Disposições.
Caso qualquer urna das disposições deste Contrato for considerada ilegal. inválida ou meíicaz,
(a) a legalidade, validade e exequibilidade das demais disposições deste Contrato no serão
comprometidas ou prejudicadas e (b) as partes conduzirão de boa fé negociações objetivando a
substituição da disposição ilegal, inválida ou inexequível por outra que seja váLida e com efeito
econômico o uriais próximo possível da disposição anteriormente considerada ilegal, inválida ou

inexequíveL A iiivalidade de urna disposição, em uma determinada jurisdição, não deverá invalidar
nem tornar inaplicável tal disposição em qualquer outra jurisdição.
13.09 Legislação Aplicável.
ESTE CONTRATO DEVERA SER REGIDO E INTERPRETADO DE ACORDO COM AS
LEIS DO ESTADO DE NOVA IORQUE. SEM CONSIDERAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE
CONFLITOS DE LEI DESTAS QUE POSSAM EXIGIR A APLICAÇÃO DAS LEIS DE UMA
JURISDIÇÃO QUE NO SEJA AS DO ESTADO DE NOVA YORK, EXCETO QUE A
AUTORIZAÇÃO E ASSINATURA DESTE CONTRATO PELO TOMADOR E PELO
GARANTIDOR SERÃO REGIDAS PELAS LEIS BRASILEIRAS.
13.10 A usáncia dc Responsabilrdade Consultiva ou Fiduciária.
Em relação a todos os aspectos de cada uma das operações aqui contempladas (inclusive
relacionados a qualquer alteração, renúncia ou outra modificação deste Contrato). o Tomado'- e o
Garantidor, cada um deles individualmente reconhece e concorda que: (i) (A) consultou seus próprios
advogados, contadores, consultores fiscais e de regulamentação conforme considerou apropriado, e
(B) é capaz dc avaliar, compreender e aceitar os termos, condições e riscos das operações

contempladas neste instrumento; (ii) (A) tanto o Credor quanto o Agente Administrativo são, e têm
aluado exclusivamente como contratantes e, exceto quando expressamente autorizado por escrito,
pelas partes interessadas, não foram, não são, e não atuarão como consultores ou agentes fiduciários
para o Toniador ou Garantidor, ou qualquer outra Pessoa e (B) nem o Credor, nem o Agente
Administrativo tem qualquer obrigação para corri o Tomador ou Garantidor em relação às operações
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aqui contempladas, eNcete por aquelas expressamente estabelecidas neste instrumento e (iii) tanto o
Credor, quanto o Agente Administrativo e suas respectivas Afiliadas poderão estar envolvi dos ciii uma
aiiipki gama de operações que englobam interesses diferentes daqueles do Tomador e do Garantidor, e
o Credor. o Agente Administrativo e suas respectivas Afiliadas não têni nenhuma obrigação de
divulgar qualquer desses interesses para o Tomador ou o Garantidor. Na extensão máxima permitida
por lei. o Tomador e o Garantidor renunciam e dispensam todas as reivindicações que possam teT
contra o Credor e o Agente Administrativo relacionadas a qualquer violação ou suposta violação de
rCj)resefllaÇão ou dever fiduciário, em relação a qualquer aspecto de qualquer operação contemplada
leste Contrato,
13.11 Formalização Eletrônica e Registro de Cessão e outros Docunientcs.
As palavras "celebração", "assinado", "assinatura' e palavras de significado seineihante em
qualquer Cessão e Assunção ou em qualquer alteração ou modificação deste 'instrumento (incluindo
renuncias e consentimentos) serão consideradas como incluindo assinaturas eletrônicas, e as palavras
retemição', registro, e outras com significado semelhante, relacionadas a qualquer alteração ou outra
modificação serão consideradas como incluindo a manutenção de registros em formato eletrônico.
lima assinatura ou registro eletrônico deverá ter a mesma validade jurídica ou o mesmo cíeito de
execução de uima assinatura feita manualmenie ou o uso de um sistema de arquivo baseado cm papel,
respectivamente. de modo consistente e conforme previsto ria lei aplicável que rege as assinaturas
eletrônicas e os registros eletrônicos, incluindo a Lei Federal de Assinaturas Eletrõnicas em Comércio
Nacional 011 Global Eleirünic Signafurcs iz Ghbai and NatioriiI C'oini,,erce Aci] ('
igv4cr'), a
Lei de Assinaturas e Registros Eletrônicos do Estado de Nova York [Mcii York Stcae Elccironic
S,g,ía/wes andRecor-ds AcI, ou qualquer outra--lei estadual sernelliaiite à Lei Uniforme de Transações
Eletrônicas [Uriiform Elecir.wic Transaclions AdI, bem como outras leis estaduais não afetadas pelo

E-S'ígn Ad.
13.12 USA PatriotAct.
O Credor e o Agente Administrativo, neste ato, individualmente notifica o Tornador e o
Garantidor de que, de acordo cciii os requisitos do USA Pafriol Act dos Estados Unidos (Título [TI do
Pimh, L. 107-56 (assinado em 26 de outubro de 2001)) (o 'USA Pairicv Ac"), é necessário obter,
verificar e registrar as informaçies que identificam o Tomadcir e o Garantidor, que incluem o nome e o
endereço do Tomador e do Garantidor, e Outras informações que permitirão ao Credor e ao Agente
Administrativo identificar o Tomador e o Garaiilidor. de acordo cciii o USA Patrui! Ad, Assim. ri
'famador e o Garantidor deverão fornecer, imcdiatarviente após solicitação do Credor ou do Agente
Administrativo, toda a documentação e outras informações necessárias, a fim de Cumprir as suas
obrigações em curso e nos lenhos da política 'conheça o seu cliente' aplicável e as regias e
regulamentos contra lavagem de dinheiro, incluindo o USA i'afriot Ad, sendo que no caso de
Tomador. a entrega de tinia cópia de um W-8EXP completo e da Constituição do Estado de Santa
Catarina servirão de evidência suficiente da identificação do Tomador.'
13.13 Suhniisso à ,Arbitraeem.
(a)
(i) Se qualquer disputa, controvérsia ou demanda decolTente de ou relacionada a este
Coiilrato ou ãs operações contempladas no presente, incluindo a existência, cumprimento.
iiiler1iretação. violação, rescisão ou iiivalidade deste (unia "Disputa") (exceto por uma Disputa que
seja ohieo de unia demanda ou processo ajuizado comitra o Tomadoi' dou o Garantidor perante uni
trhuiia1 competente mio Brasil) existir entre o Credor o/ou qualquer outra parte deste Contraio. de uni
lado, e o 'l'omador ou o Garantidor, do outro lado, o Credor e/ou tal outra parte, OLI o Toniador ou o
Sueito a conflrn'iaço pelo BofA junto ao Programa de ldentificaço de Consumidor sob o Pairion Aci.
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Garantidor, conforme o caso (a "Parte Reuuerent&'), deverá, por notificação escrita (a "Notificação de
Arbitragem") ao Tornador ou Garantidor ou ao Credor e/ou tal outra parte, conforme o caso (a 'Outra
Parte"), SLIbIneter tal Disputa à arbitragem e a Outra Parte deverá, mediante o recebimento de tal
Notificação de Arbitragem, ser obrigada a submeter tal Disputa ao procedimento arbitral, ria forma
aqui estabelecida. A Notificação de Arbitragem deverá descrever a natureza de tal disputa.
controvérsia ou questão e solicitar a formação de um tribunal arbitral. Qualquer Disputa deverá ser
resolvida de modo definitivo por arbitragem, de acordo com as Regras de Arbitragem da Comissão das
Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional (excluindo o Artigo 26 das mesmas) cru vigor
na data deste Contrato (as "Regras de Arbitrageni LJNCITRAL"). O número de árbitros deverá ser de
ti-és, nomeados de acordo com a Seção II das Regras de Arbitragem UNCITI(AL, que. dentre outros
aspectos, estabelece que (A) a Parte Requerente e a Outra Parte deverão nomear. cada uma. uru árbitro
(tal nonieaçào a ser feita em 30 dias corridos do recebimento da Notificação de Arbitragem), (U) os
dois árbitros assim nomeados deverão escolher o terceiro árbitro, o qual atuará corno árbitro presidente
do tribunal, e (C) se em 30 dias corridos da nomeação do segundo árbitro, os dois árbitros não
chegareni a um acordo quanto à escolha do árbitro presidente, este será nomeado conforme o Artigo 6
das Regras de Arbitragem UNCITRAL. A autoridade que nomeará será o Presidente do Tribunal
internacional de Arbitragem da Câmara Internacional de Comércio. O terceiro árbitro poderá ser (nas
não deverá necessariamente ser) da mesma nacionalidade de qualquer das partes da arbitragem. O
procedimento arbitral será conduzido na Cidade de Nova lorque e o idioma utilizado deverá ser o
inglês. Os árbitros deverão nomear um secretário com escritório e instalações lia Cidade de Nova
lorque. Estado de Nova lorque, para fornecer suporte administrativo ao processo. Qualquer tribunal
arbitral estabelecido nos termos de presente deverá justificar suas decisões por escrito, as quais estarão
fundamentadas no direito substantivo que rege este Contrato, e não no princípio de ex cwquo ed bona
au OLrtlO. A decisão desse tribunal arbitral deverá ser definitiva no limite máximo permitido por lei.
(h)
O Toniador e o Garantidor concordam que, em tal arbitragem, não suscitarão
imenhuiiia defesa que não poderiam suscitar, exceto sob a circunstância de ser uru estado soberano. O
acordo do Tomador e do Garantidor referente á arbitragem não constituí uma reiiúneia a qualquer
direito de imunidade à soberania de qualquer processo legal (quer por intimação ou notificação.
penhora antes de julgamento, penhora em assistência à execução. execução ou de outro modo) a que
possam ter direito em outras jurisdições que não o Brasil, no tocante à exequibilidade de qualquer
sentença arbitral proferida por um tribunal arbitral constituído conforme esta Cláusula 13.13.
(c)
Para o fim exclusivo de recebimento de uma Notificação de Arbitragem ou citação ou
outras iiitiiiações relacionadas á obtenção de homologação de qualquer sentença arbitra[ pelo Superior
Tribunal de Justiça, (1) o Tornador, neste ato, declara e garante que qualquer citação ou iillimnriçào
podei-a lhe ser feita mediante entrega ao Procurador Geral do Estado de Santa Catarina. Av. Osmar
Canha. ii. 220. Cciiiio, Edifício M. Cupertino Medeiros, 88.015-100, Florianópolis. Santa Catarina.
Brasil, na qualidade de seu representalile autorizado (o -Agente Autorizado), ao qual qualquer
citação ou ultimação poderá ser entregue por qualquer meio permitido pelas leis brasileiras e (ii) o
Garantidor neste aio declara e garante que qualquer citação ou intiniaçào poderá lhe ser entregue de
acordo com o Artigo 35, 1 da Lei Complementar no. 73, de 10 de fevereiro de 1993, mediante entrega
ao Advogado-Geral da União, Ed. Sede AG1J 1, Setor de Autarquias Sul, Quadra Lote 516, BrasíliaD. l3ras11, na qualidade de seu agente autorizado (o "Agente Autorizado do Garantidor"), ao qual
qualquer citação ou intiniação poderá sei- entregue por qualquer meio permitido pelas leis brasileiras.
O Tomador e e Garantidor neste ato irreogavelmente renunciam a qualquer imunidade de citação ou
outras intimações legais efetuadas de acordo corri esta alínea, em relação a qualquer ação para obter tal
aceitação judicial.
O Toniador e o Garantidor declaram e garnncn1, neste ato, não possuíremnenhum
(d)
direito de imunidade, com fundamento em soberania ou outro, de citação, j- urlqdição OU qualquer
processo judicial de qualquer tribunal competente no Brasil ou á execução de qualquer decisão no
Brasil (exceto pela restrição à alienação de propriedade pública referida no Artigo 100 do Código
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Civil Brasileiro) ou à execução ou exequibilidade rio Brasil de qualquer decisão arbitra] em relação a
qualquer ação. procedimento ou processo ou a qualquer outra questão decorrente ou relacionada às
suas obrigações nos termos deste Contrato ou das operações nele contempladas, e na iiiedda em que o
Tomador e o Garantidor tenham ou passem a ter direito a qualquer imunidade desse tipo, quianio
ci1aço ou jurisdição ou qualquer processo judicial de qualquer tribunal competente localizado no
Brasil. o Tomadoi e e Garantidor, neste ato e de maneira irrevocável e irretratável, concordam Clii Ii0
pleitear ou reivindicar nenhuma imunidade relacionada às suas obrigações ou qualquer outra questão,
conforme os termos ou em decorrência de ou em relação a este Contrato e ás operações nele
co n têm pIadas.
(e)
Nenhum processo arbitral. nos termos do presente, será vinculativo ou de qualquer
modo afetará o dircilo ou interesse de qualquer pessoa, exceto pelo reclamante ou reclamado no
tocante a tal a iliitiagcm

(f)
Qualquer ação decorrente de, ou fundamentada neste Contrato poderá ser instituída
pelo Credor ou pele Agente Administrativo perante qualquer tribunal competente no Brasil. O
Tornador e o Garantidor concordam, neste ato. que o Credor ou o Agente Administrativo deverá teu o
direito, exei'citável a seu exclusivo critério, de ajuizar processos udiciais contra o Tornador ou o
Garantidor por meio dos procedimentos contemplados nos Artigos 730 ei .se do Código de Processo
Civil Brasileiro. O Tornador- e o Garantidor declaram e garantem. neste ato, não terem diriIo à
imunidade. com fundamento em soberania ou outro, de citação, jurisdição ou qualquer processo
judicial de qualquer- tribunal competente no Brasil ou à execução de qualquer decisão no Brasil

pela restrição à alienação de propriedade pública referida no Artigo 100 do Código Civil
Brasileiro) em qualquer aço decorrente deste Contrato ou nele fundamentada, que possa ser
promovida pelo Credor ou pele Agente Administrativo perante qualquer tribunal competente no
Brasil.
3.14 Moeda deJularnento.
Esta é uma operação de empréstimo inteniacional em que a especificação de Dólares NorteAmericanos e pagamento na Cidade de Nova lorque, Estado de Nova loi-que, é imprescindível e as
obrigações do Tomador e do Garantidor rio âmbito deste Contrato ao Credor, Agente Administrativo
ou qualquer outra Pessoa (nesta Cláusula 13.14 denominada uma " -Pessoa Berreficiária") para efetuar o
pagameiilo do valor correspondente em Dólares Norte-Americanos não deverá ser descartada ou
realizada por qualquer proposta ou recuperação. de acordo corri qualquer julgamento expresso ou
couivertido cmii qualquer outra moeda ou em qualquer outro lugar, exceto na medida em que no Dia
Util após o recebimento de qualquer quantia devida em decorrência de decisão será devida na Moeda
de Julganiciito (conforme dcf'iiiido abaixo) e tal Pessoa Beneficiária poderá, em conformidade com
prcedinientos bancários normais de compra corri a Moeda de Julgamento, transferir para Nova YorL,
Dóai-es Norte-Ariiericaoos cm valor origiiialmcnte devido a tal Pessoa Beneficiária. Se com a
finalidade de obter decisão em qualquer tribunal for necessário converter o valor devido em qualquer
outra moeda que não Dólares Norte-Americanos (a 'Moeda de Ju1aniento"), a taxa de câmbio que
devera ser aplicada será aquela em que, de acordo com procedimentos baiicuios ulonnais, tal Pessoa
Beneficiária poderia comprar esses Dólares Norte-Amer'icanos cm Nova York, com a Moeda de
Julgamento, no Dia útil imediatamente anterior ao dia em que tal decisão foi proferida. O Tomadui.
neste ato, conio uma obrigação separada e independentemente de qualquer juízo, concorda ciii
indenizar e pagar tal Pessoa Beneficiária, em Dólares Norte-Americauios, o valor (Se houver) pelo qual
a soma originalmente devida a tal Pessoa Beneficiária em Dólares Norte-Americanos nos termos deste
IlStruniCilto exceda a quantia adquirida e transferida em- Dólares Norte-Americanos conforme
niencicjriado acidUa ra's.uI1'adc) que, se os Dólar-es Norte-Americanos que puderam dessa forma seu'
comprados excederem a soma originalmente devida à parte sendo paga em Dólares Norte-A mericaiios,
cada parte ao presente concorda. como obrigação separada e não obstante qualquer decisão. em
reembolsar a quantia excedente ao Tomador, mediante solicitação por escrito do Tomador.
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13.15 Agente Administrativo,
(a)
Nomeação e Autoridade, O Credor, neste ato, irrevogavelmente. nomeia o Agente
Administrativo para agir em seu nome conforme os termos deste instrumento, e autoriza o Agente
Administrativo a praticar tais aios ciii seu nome e a exercer tais poderes que outorgados ao Agente
Administrativo nos Lermos deste, incluindo tais atos e poderes que sejam razoavelmente incidentes a
essa noiiiea;ão. As disposições desta Cláusula 13.15 são exclusivamente em beneficio do Agente
Administrativo e do Credor, e o Toinador e o Garantidor não deverão tcr nciihuni direito Corno uiil
terceiro beneficiário de qualquer dessas disposições.
(b)
Deveres do Atfeliie Administrativo, Disposições Justificativas. Os deveres do Agente
Administrativo são exclusivamente administrativos e ministeriais em natureza. O Agente
Administrativo não deverá ter nenhum dever ou obrigação, exceto por aquela expressamente aqui
prevista e nenhum compromisso ou obrigação implícita deverá ser extraída deste Contrato contra o
Agente Administrativo. Ao agir conforme este Contrato, o Agente Administrativo não assume
nenhuma obrigação, nem qualquer relação de representação ou fiduciária para com ou perante o
Tomador, o Garantidor, o Credor ou qualquer outra Pessoa.
Sem limitar a generalidade do aeiiiia exposto, o Agente Administrativo não deverá ler nenhum devei
de tomar qualquer medida discricionária ou de exercer qualquer poder discricionário, mas deverá agir
OU deixar de agir (e deverá ser inteiramente protegido em agir ou deixar de agir dessa forma) de
acordo com as instruções por escrito do Credor ou do Tomador, conforme aplicável, ou qualquer parte
designada por escrito por qualquer um deles para fornecer instruções em seu nome, ressalvado que o
Agente Administrativo não deverá ser obrigado a tomar nenhuma medida que, em sua opinião ou na
opinião dos seus advogados, possa expor o Agente Administrativo ou qualquer de suas Afiliadas a
qualquer obrigação ou contrária à lei aplicável. O Agente Administrativo não deverá ser responsável
por qualquer ação praticada ou não praticada por ele na ausência de culpa ou dolo.
Nem o Agente Administrativo nem qualquer de suas Afiliadas deverá ser responsável por ou ter
qualquer dever de certificar ou investigar, exceto, em cada caso. em relação às suas obrigações
expressas para o seguinte (i) qualquer declaração, garantia ou outra informação prestada OU fornecida
eiii relação a este Contrato, (ii) e conteúdo de qualquer certificado, relatório ou outro documento
entregue nos termos deste instrumento, ou em relação a este. ou a adequação, precisão e/ou inteireza
das inforrnaes nele contidas, (iii) o cumprimento ou observância de qualquer dos compromissos,
acordos ou outros termos e condições previstos no presente ou a ocorriicia de qualquer
liiadimpemento. (iv) a validade, exequibilidade, eficácia ou genuinidade deste Contrato ou qualquer
outro contrato, instrumento ou documento, ou (v) a satisfaço de qualquer condição prevista no Artigo
VII ou em outra parte deste instrumento. exceto (mas sujeite à alínea (ii) acima)) em relação à
confirmação de recebimento dos itens expressamente obrigatórios a serem entregues ao Agente
Adiiiiiiistrativc. O Agente Administrativo não deverá ser considerado como tendo conheciinenla de
qualquer luadirnplcmeiito ou do evento ou dos eventos que originem ou l)OsIi1 originar qualquer
lnaclii'nplemueuito, a não ser que até que o Tomador ou o Credor tenham notificado por escrito o Agente
Adniiiiisrativo, descrevendo tal lnadiLnplelnente e tal evento ou eventos.
Nenhuma das disposições deste Contrato deverá exigir do Agente Administrativo, suas Afiliadas ou de
quaisquer dos gestores, administradores, agentes fiduciários, sócios, conselheiros, diretores,
empregados, agentes, gestores de fundos e assessores do Agente Administrativo ou de suas A filiadas a
realização de qualquer investigação relacionada à política "conheça seu clieiite' ou outras checagens
em relação a qualquer Pessoa em nome do Credor, e o Credor confiriiia ao Agente Administrativo que
será exclusivamenie responsável por quaisquer dessas checagens que o Credor seja obrigado a realizar
e que o Credor não poderá tornar como base nenhuma declaração relacionada a tais checagens feitas
pelo Agente Administrativo, suas Afiliadas, ou por qualquer de seus respectivos gestores,
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admInÍstradores, agentes fiduciários, sócios. conselheiros, diretores, empregados, agentes, gestores de
fundas e assessores.
(c)
Confiança pelo Agente Administrativo, O Agente Administrativo poderá confiar. de
maneira conclusiva em, e não incorrerá em nenhuma obrigação por confiar em, qualquer notificação.
se Iicitayáo, certificado, consentimento- declaração. instrumento, documente ou outro ato escrito
(incluindo qualquer mensagem eletrónica. publicação em página de internet ou intranet ou outro meio
de distribuição) que acredite de boa-fé ser genuíno e ter sido assinado, enviado cii de outro modo
autenticado pela Pessoa adequada, O Agente Administrativo poderá consultar seu advogado, auditores
independentes e outros especialistas selecionados por ele, tendo o direito de confiar em, e não devendo
ser responsabilizado por, qualquer ação praticada ou não praticada por ele de acordo corri o parecer de
qualquer advogado (que poderá ser advogado do Tomador), auditor ou especialista ou agente. Antes
de o Agente Administrativo agir ou deixar de agir, ele poderá exigir que instruções, urna declaração de
dietor riu um parecer de advogado ou uma combinação de quaisquer destes seja providenciado por ou
em nome do Tcniiador ou do Credor, e o Agente Administrativo não deverá ser responsável por
nenhuma ação praticada ou omissão, de boa-fé, na confiança em tal instrução, declaração de diretor ou
parecer de advogado. O Agente Administrativo poderá. às expensas do Tomador, consultar uni
advogado e o acoiiselhamciito por escrito de tal advogado ou qualquer parecer de tal advogado deverá
representar autorização plena e completa e proteção em relação a qualquer ato praticado, sofrido ou
oiiiitido por ele, conforme aqui previsto. em boa-fé e eni confiança em tais instrumentos.
(d)
Renúncia do Aentc Administrativo. Sujeito à nomeação e aceitação de uni Agente
Administrativo sucessor, conforme abaixo previsto, o Agente Administrativo poderá renunciar a
qualquer tempo. median!e envio de notificação prévia com anlecedéncia de no mínimo 30 Dias úteis
ao Credor e ao Tomador, a no ser que o Credor e o Tomador consintam com um período mais curto
de tempo. O Agente Administrativo poderá ser destituído a qualquer tempo Com Ou sem causa,
mediante notificação por escrito do Credor. Mediante qualquer renúncia ou destituição. o Credo'
deverá ter o direito de nomear uni Agente Administrativo sucessor. Se ncnhuiii Agente Adiniiiistiaiivo
sucessor for desse modo nomeado e tiver aceitado tal nomeação em 30 dias da data civ que o Ageiite
Administrativo enviar notificação de sua renúncia ou da decisão do Toniador ou do Credor de destiiuir
o Agente Administrativo existente, tal Agente Administrativo poderá. em nome do Credor. norilear um
Agente Administrativo para sucedé-lo. que deverá ser um banco domiciliado em uni País do G-7 ou ila
Suiça, que lenha um capital combinado e superávit de no mínimo US$10O.000.000.00 (ou seu
equivalente em outra moeda). eu, à custa do Toinader, requerer a qualquer tribunal de jurisdição
competente que uni Agente Adniinistrativo sucessor seja nomeado. Mediante a aceitação, por uni
sucessor. de qualquer nonieaçíio como Agente Administrativo, como aqui estabelecido, tal sucessor
deverá suceder e receberá todos os dircito, poderes, privilégios e devei-es de Agente Administrativo
substituído, e o Agente Administrativo substituído deverá ser liberado de seus deveres e obrigações.
como previsto neste instrumento. Após qualquer renímncia nu destituição de qualquer Agente
Administrativo, as disposições desta Cláusula 13.15 e do
igXl deverão permanecer em vigor. cri]
seu beneficio, em relação a quaisquer atos praticados ou omitidos de tal Agente Administrativo
substituido e tal Agente Administrativo deverá ter o direito ao pagamento de qualquer reniuneação
devida a ele pelo Toniador de acordo com este instrumento, e ao reembolso de todas as despesas,
desembolsas e adiantamentos razoáveis incorridos OLI efetuados por ele, em relação aos serviços
prestados na forma aqui prevista que não estejam incluídos nos pagamentos devidos ao Agente
Adinjtiistrtjyo lia Data do Fechamento, conforme a Cláusula 1 1.03.
(e)
Risco dos Recursçs de Au,eiile Administrativo. Nenhuma das disposições comidas
neste Contrato deverá exigir que o Agente Administrativo despenda, adiante ou coloque eiii risco seus
próprios recursos ou de outro medo incorra em obrigação financeiro pessoal no cumprimento de
qualquer de seus deveres ou no exercício de qualquer de seus direitos ou poderes, se existir qualquer
fundamento razoável que leve a crer que o pagamento de tais recursos ou a indenização apropriada
contra tal obrigação não lhe seja satisfatoriamente garantida. 0 Agente Administrativo estará
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pIe1111e11lejLIstificad0 ao se omitir ou recusar a tornar qualquer medida, nos termos deste Contrato, se,
Clii

relação à tomada de tal medida, não for primeiro indenizado de forma a ele satisfatória contra

iodos e quaisquer riscos de iiõo pagamento, responsabilidade e despesa que possam ser incorridos por
ele. seus representantes ou advogados, em virtude da tornada de tal medida ou de sua continuidade.
Norneaçc do Agente Administrativo/Advogados. O Agente Administrativo poderá
(f)
desempenhar quaisquer de seus deveres ou obrigações, nos lermos do presente, diretamente, ou por ou
medianie representantes, agentes ou procuradores-e, em relação a quaisquer agentes ou representantes
nomeados pelo Agente Administrativo após a ocorrência de um F.veiito de lnadiniplcmentc. o Agente
Administrativo não deverá ser responsável por nenhuma negligência ou dolo por parte de qualquer tal
representante ou procurador por ele nomeado de boa-fé e com o devido cuidado. nos termos deste
instrumento.
Certificado de AtribuiçóestExemplar de Assinaturas. O Agente Administrativo
(g)
pocIei-. a qualquer tempo, solicitar, e o Tomader. o Garantidor eiou o Credor deverão entregar, cima
declaração de diretor estabelecendo exemplares das assinaturas e os iioiiies das pessoas fisícas elou
cargos de diretores autorizados na época a praticar aros específicos. nos termos deste Contrato, e tal
declaração de diretor poderá ser assinada por qualquer Pessoa autorizada a assinar urna declaração rl
diretor, incluindo qualquer Pessoa especificada como estando assim autorizada em qualquer

declaração previamente entregue e não anulada.
(li)

Forca Maior. Não obstante qualquer disposição em contrário, aqui prevista, em

nenhuma hipótese deverá o Agente Administrativo ser responsável por qualquer descumprirneuito ou

atraso no cumprimento de suas obrigações, de acordo com este Contrato, devido a circunstâncias
alheias a seu controle, incluindo, mas sem limitação, casos fortuitos, inundações, guerra (quer
declarada ou não), terrorismo, incêndio, tumulto, greve ou paralisações por qualquer motivo, embargo,
ação governamental, incluindo quaisquer leis, normas, regulamentos ou outros que restrinjain

OLI

proibam os ser-viços contemplados neste Contrato, inabilidade de obter material, equipamento, ou
comunicações ou instalações de computadores, ou a falha de equipamento ou interrupção de
comunicações ou das instalações de computadores, e outras causas fora de seu controle, quer ou no
do mesmo tipo ou natureza, conforme acima especificadas.
Danos. Não obstanue qualquer disposição contrária deste Contrato, ciii nenhuma
(i)
hipótese o Agente Administrativo deverá ser responsável por ou em relação a este Contrato, por perdas
ou danos indiretos, especiais, incidentais, punitivos ou consequentes, de qualquer natureza que sejaili.
incluindo, mas sem limitação, lucros cessantes, sejam ou não previsíveis, mesmo se tal agente for
avisado de tal possibilidade e independentemente do tipo de ação em que tais danos sejam
reivindicados.
Saldos do Empréstimo. Não obstante qualquer disposição em contrário contida neste
(j)
Contrato, o Agente Administrativo não deverá ter nenhuma responsabilidade dccorrenie de
confirmações de quantias em aberto de Empréstimos ou de outros valores que os compõeni
Medidas Mediante lnstruções. O Agente Administrativo terá o direito, de abster-se de
(l
praticar qualquer ato ou de tomar qualquer medida (incluindo omissão de praticar uni ato) em relaço
a este Contrato ou ao exercício de qualquer poder, critério ou autoridade que lhe á conferido pelo
presente, a não ser e até que o Agente Administrativo tenha recebido instruções lesse sentido do
Credor ou de qualquer parte por este designada (desde que o Agente Administrativo não tenha

recebido notificação por escrito do Credor revogando tal designação) e. mediante o recebimento de
tais itisti- ulções do Credor ou de tal outra parte, o Agente Administrativo deverá ter o direito de agir ou
(quando assim instruído) deixar de agir, ou exercer 'tal poder, critério ou autoridade, de acordo com
tais instruções. Sem prejuízo da generalidade do acima previsto, nem o Credor nem qualquer outra
parte de qualquer Contrato de Ernprstirno deverá ter qualquer direito de ação que seja contra o
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Agente Administrativo ciii decorrência da ação ou (quando assim instruído) omissão do Agente
Administrativo, nos termos do prcserite, de acordo com as instruções do Credor ou de qualquer parte
dcsTgilada por escrito pelo Credor (desde que o Agente Administrativo não tenha recebido notificação
por escrito do Ci-edor m-cvogaiido tal designação).
(1)
Ausência de Ações. O Agente Administrativo no será obrigado a praticar nenhum ato
nos termos deste Contrato se a prática de tal ato (x) sujeitar o Agente Administrativo a um imposto em
qualquer _jurisdição na qual csc não esteja então sujeito, se o Agente Administrativo não for
imidcnizado de mal imnposto, nos teriiios deste iristrunlclilo. ou (y) exigir do Agente Adiri]iistrativo urna
qualificação para praticar negócios Ciii qualquer jurisdição na qual este não esteja assim qualificado.
m)
Agente Administrativo. Não obstante qualquer disposição contrária contida neste
instrumento. todos os direitos e recursos do Credor nos termos deste Contrato poderão ser exercidos
pelo Ageiile Administrativo, se assim orientado pelo Credor. ou conforme o Credor possa de outro
modo orientar
13.16 Terceiros Beneficiários.
O Tomadoi' reconhece e concorda que cada Pessoa indenizada será uni terceiro credor,
beneficiário expresso deste Contrato e considerada uma parte do presente, para es fins da Ciáusula
1.02. com direito à reivindicação contra o Tomador e o Garantidor em relação a todas as questões
aqui contempladas na mesma medida corno se fosse parte deste Contrato, ressalvado que qnialqtier
deinanida contra o Tomador ou o Garantidor deverá ser proposta ou executada pelo Agente
Adniijrijsti'ativo ou o Credor. em miciiie de tal terceiro beneficiário. Nenhuma omissão em solicitai reembolso de quantias devidas deverá, de qualquer modo, afetar negativamente ou constituir tinia
renúncia ou dispensa aos direitos de tal terceiro beneficiário.

Etll TES'TEMUNHO DE QUE, as partes deste instrumento fizeram com que este Contrato fosse
devidamente assinado na data acima indicada.
ESTADO DE SANTA CATARINA.
como Toiiiador
Por:
Nciiie:
Cargo:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
como Garantidor
Por:

Nome:
BANK OF AME- RICA, NA.,
coiiiri Credor
Por;
Nome:
Cargo:

W]LMINGTON TRUST, NATIONAL ASSOCIATION.
corno Agente Adiri iii istrat ivo
P01':
Nome:
Cargo:
TesteinLinhas:
Nome:
RG:
2.
Nome:
RG:
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APÊNDICE A
Crouograma de Amurtzaçiu

ISUJEITO À CONFIRMAÇÃOJ
Segue abaixo o cronorarna de an1orti7ação do valor de prncpa1 em aberto do Empréstimo e os
re spect vos uros
Data de Paaiiiciito

-

Semestra

Arnortizaço do Valor
dePrincpal -

12013

--

Juros-

Total

-

O

US$ 14528,831

US O

US$ 14525,831

US$ 14528831

US$ 10,1 77.904

US$ 14525,531

LJSS 24706736

US510.737,474

US$ 14325,273

US$ 25,062,745

)2015

US$ 30,866,771

US$ 14,110,524

-- US$ 44.977.294

[

12015

LJS$32383,652

US$ 13,49318S

í.

12016

U$$33948,862

US$ 12,845,515

US$46794377

1 2016

US$ 35,563,727

US$ 12166535

US$ 47730,265

12017

229,606

US$ 11,455,264

US$ 48.684.870

12017

US$ 38.947,896

US$ 10.710,671

US$ 49,658.567

2018

U$$ 40,720.025

US$ 9,931,713

US$ 50651 739

US$ 42,547,461

US$ 9117313

US$ 51,664,773

US$ 6266,364

US$ 52698,069

US5

L--J 2013

-

L__12014
12014

-

1

rL

-

-

1

US$ 14,528,831

-

US$ 45876840

L

12015

T

12019

US$ 44431.705

____20i9

US$ 46,374.301

115$ 7,377,730

US$ 53752,030

1 2020

US$ 48376,627

USS 6,450,244

US$ 54527,071

L1 2020

US$ 50,44005

US$ 5,482,707

US$ 55,923,612

L__12021

US$ 52,568,196

US$ 4,473.889

US$ 57,042.085

1 2021

US$ 54,760,401

UJS$ 3,422,525

LJSS 55.182,926

J 2022

US$ 57,019268

US$ 2,327,317

US$ 59,346585

1 202.2

US$ 59,346,595

LJS$ 1,186,932

LJS$60533,517

US$ 726,441566

US$ 190,730,201

US$ 917,171757

L

TOTAL

-
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APÊNDICE 13-1
Modelo de Parecer do Procurador-Geral do Tornador
Parecer do Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina a ser entregue nos termos da
Cláusula 7.01(f)(ii) de Contrato de Crédito e Garantia. Os termos não definidos neste instrumento têm
o significado atribuído a eles no Contrate de Crédito e Garantia.
conio uiii estado brasileiro validamente existente, a existência e validade do Tomador estão
(a)
previstas pela Constituição Brasileira, e o Tomador tem plenos poderes e competência para celebrar o
Contrato e realizar as operações contempladas por meio daquele instrumento (as -Operações do
Toriiador") e está devidamente autorizado a realizar as Operações do Temador.
todas as ações e condições necessárias e exigidas pelas leis do Brasil, por qualquer autoridade
(h)
reguladora no Brasil ou no Estado de Santa Catarina foram tomadas, satisfeitas e atendidas pelo
lo mador, incluindo todas as aprovações goveniamentais. legislativas, adm n istrati vas e outras
aprovações, autorizações, isenções, licenças. certificados, alvarás, ordens ou consentimentos (as
Aprovações") e quaisquer protocolos ou registros necessarios, para permitir que o Tomador:
(i) assine e entregue o Contrato, garanta que as obrigações do Tornador no àillbílo do
Contrato são legalmente vinculativas e exequíveis e realize as Operações do Tornador: e
(ii) cumpra as obrigações do Tornador no ãinbito do Contrato.
exceto (1) pelo registro dos principais termos financeiros do Empréstimo no âmbito do
Registro Declaratório de Operações Financeiras, ou o "ROF", no Sistema de Informações do Banco
Central do Brasil, antes da remessa de recursos para o pagamento de quaisquer montantes devidos e
exigíveis, (li) pelo registro no Banco Central do Brasil do Esquema de Pagamentos relativos ao
Empréstimo, após a entrada dos respectivos recursos no Brasil. e (lii) por qualquer atualização 110
ROF que possa ser exigida nos termos dos regulamentos do Banco Central para permitir- que o
Tomador cíetue os pagamentos no exterior em moeda estrangeira no âmbito do Empréstimo, que não
sejam pagamentos programados originais de principal, juros, comissões, custos e despesas
contempladas pelo ROF em questão.
a assinatura e a entrega do Contrato, por pai-te do Tomador, e a assinatura por todas as partes
(c)
cru relação às disposições do Contrato não deverão (i) entrar cm conflito, violar ou resultar em urna
violação de quaisquer dos termos, avenças, condições ou disposições nem constituir um
inadimplemento no âmbito da Constituição Federal e/ou da Constituição do Estado de Santa Catarinaconforme alteradas até a data deste instrumento, quaisquer estatutos, leis, decretos, normas. ordens OLI
regulamentos do Brasil (incluindo. sem limitação, do Estado de Santa Catarina) OU qualquer tratado
ou, tanto quanto seja do meu conhecimento. de qualquer convenção, acordo ou instrumento do qual o
Toniador faça parte, ou por meio do qual esteja vinculado ou por meio do qual seus bens ou ativos
estejam sujeitos, nem (ii) resultar na criação ou imposição de qLlalqIIcr hipoteca. penhor. ÔI111S 011
gravanle de qualquer natureza, sobre qualquer das receitas ou ativos do Tomador no âmbito de
qualquer tal tiatado, convenção, acordo ou instrumento (exceto confeime permitido pelo Contrato)
o Contrato foi devidamente autorizado, assinado e entregue pelo Toniador e as obrigações do
(d)
Tomador no âmbito do Contrato são legais, válidas, vinculativas e exequíveis de acordo com seus
lenhos, e esto sujeitas à execução, para o efeito de qualquer lei aplicável de falëncia, insolvência,
transferência fraudulenta, c'ecuperação, moratória e leis similares de aplicabilidade geral relativas aos
ou que afetem os direitos dos credores e os principies de equidade cm geral,
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(e)
O Contraio está na forma jurídica adequada nos Lermos das leis do Brasil para a execuçã&Tfis
mesmas nos tribunais do Brasil contra o Tomador, e não contém nenhuma disposição contrária à lei, á
erdciii pLblica ou aos bons costumes brasileiros. ou à soberania nacional do Brasil; ressalvado que no
que lange á exequibilidade do Contrato perante os tribunais brasileiros: (i) as assinaturas das partes
que assinam o Contrato fora de Brasil terão de ser reconhecidas por uni tabelião público qualificado
como tal segundo as leis do lugar da assinatura, e a assinatura desse tabelião público deve ser
autenticada por um funcionário do serviço consular brasileiro no Consulado Brasileiro correspondente.
e (ii) o Contrato será traduzido para o português por tradutor público e um resumo correspondente
publicado em conformidade com a Cláusula 9.Ol (vi ii) do Contrato. Todas as fomialidades exigidas no
Brasil para a validade e exequibilidade do Contrato foram concluídas, exceto conforme contemplado
na sentença anterior:
(f)
a plena fé e crédito do Tornador forani prometidas ao devido e pontual pagamenluo do
montantes devidos em relação ao Empréstimo, todas as outras obrigações decorrentes do Contrato e as
obrigações do Tomador no âmbito do Contrato de pagar o principal e osjuros do Empréstimo, e todos
e quaisquer outros montantes devidos por força do Contrate constituem obrigações diretas.
quirografárias. não subordinadas e incondicionais do Tomaclor e se classificam pelo menos pari pusu.
no direito de pagamento. com todos os Endividamentos em Moeda Estrangeira não subordinados e não
araiitidos do Tumador,
(g)
tanto quanto é do meu conhecinierito, após a devida investigação. o Tmador no se encontra
inadimplente no pagamento do principal, juros ou qualquer outro valor devido a qualquer obrigação
com relação a qualquer Endividamento, e o Tomador não recebeu nenhuma notificação de
iiiadiinpléncia ou antecipação em relação a qualquer obrigação relativa a qualquer Endividaniento, em
cada caso ou no total, que teria um efeito adverso relevante sobre a condição financeira, económica cii
Iscal do Tomador ou sobre sua capacidade de realizar suas obrigações ao abrigo do Contrato:

(li)
não há nenhum imposto, tributo, dedução, encargo ou retenção na fonte exigido pelo brasil ou
por qualquer subdivisão política deste pais tanto (A) em virtude da assinatura, entrega.
reconhecimento ou execução do Contrato, ou (0) por qualquer pagamento a ser feito pelo Tomador
segundo o Contraio, desde que tal paganienlo seja feito diretamente para uni residente não brasileiro
ou para uma sociedade iião brasileira, exceto pelo imposto retido na fonte que tem de ser pago ou
deduzido de pagamentos que o Tornador seja obrigado a fazer ao Agente Administrativo eni beneficio
de Credor nos termos do Contrato;
(i)
no àmhito das leis do Brasil, processos Judiciais poderão ser instaurados contra o Toinador
perante os tribunais do Brasil cm relação a direitos, reivindicações ou qualquer quantia pagável por ele
no âmbito do Contraio. O Tomador não tem direito de imunidade contra controvérsias, demandas,
ações ou processosjudiciais. contra execução de sentença rio Brasil ou contra o cumprimento no Brasil
de qualquer sentença arbitral em razão de soberania ou sobre qualquer questão resultante ou
relacionada às suas obrigações abrangidas por este Contrato (exceto. em cada caso, a limitação de
alienação de propriedade pública referida no Artigo 100 do Código Civil do Brasil promulgado pela
Lei n 10.406. de 10 de janeiro de 2002, ou do Artigo 100 da Constituição Federal Brasileira). A
execução de urna sentença arbitral, bem como a execução de qualquer sentença contra o Tomador no
Brasil estão disponíveis somente em conformidade com os procedimentos estabelecidos no Artigo 730
i .vrq do Código de Processo Civil Brasileiro;
(j)
a escolha das leis do Estado de Nova Iorque corno as leis que regem o Contrato será
reconhecida e eflcaz como urna opção válida da lei em qualquer ação decorrente ou relacionada ao
Contrato perante os tribunais do Brasil, desde que tal legislação aplicável não ofenda a soberania
nacional, a ordem pública ou os bons costumes brasileiros;
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(k)
o Toinadortein a capacidade jurídica de processar e ser processado em nome próprio, segundo
as leis do Brasil, Qualquer pessoa estrangeira tem direito de instaurar processo corno requerente
permite os tribunais do Brasil para flazer valer seus direitos contra o Toniador em decorrência do
Contrato, sujeito aos pressupostos e às qualificações aqui estabelecidos. A subiiiissõo irrevegável do
Toniador aos processos de arbitragem em Nova lorque, Nova lorque, é legal. válida e vinculante nos
termos da legislação do Brasil e seria aceita pelos tribunais brasileiros, sujeita aos pressupostos e às
qualificações aqui estabelecidos. A nomeação do Agente Autorizado conforme previsto no Contrato é
válida e vinculante ao Tomador e, sujeito aos pressupostos e ás qualificações aqui estabelecidos, a
enhJea de citação efetuada de maneira definida no Contrato será eficaz para conferir validamente
competência sobre o Torna-dor, de acordo com qualquer ação no Brasil referida no Contrato,
(1)
qualquer sentença (urna "Seiitença Arbitral") de uni tribunal arbitral no âmbito ou nos termos
das disposições do Contraio que esteja cm conformidade com a política pública brasileira será
exequível contra o Tornador, em conformidade com os procedimentos estabelecidos no ar[io 730 ei
eq do Código de Processo Civil Brasileiro, em tribunais de primeira instância do Brasil sem reexame
do mérito, se tal Sentença for homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Tal homologação poderá
ser obtida se a sentença: (i) cumprir todas as formalidades necessárias para a execução segundo as leis
do pais onde foi proferida; (ii) for preferida por um tribunal arbitra] competente após entrega da
citaço para as partes da ação, conforme exigido pelas normas do tal tribunal arbitral; (iii) não estiver
sujeila a recurso; (iv) foi autenticada pelo Consulado Brasileiro no país onde a sentença foi proferida,
e (v) não ofender a soberania nacional, a ordem pública OU os bons costumes brasileiros e não for
contra os plincípios da política pública brasileira definidos no Decreto-Lei brasileiro n° 4.657. de 4 de
sete inbro de 1942,
(iii)

não é necessário, nos temias das leis do Brasil, a fim de permitir que qualquer Pessoa exerça

ou execute seus direitos nos termos do Contrato, ou em virtude de qualquer Pessoa assinar, entregar ou

de outra forma se tornar parte do Contrato, ou com relação ao cumprimento por essa Pessoa de suas
obrigações, que essa Pessoa deva ser autorizada, qualificada ou tenha direito de conduzir negócios no
Brasil, nem tal cumprimento irá violar qualquer lei aplicável no Brasil;
(n)
nenhuma das partes do Contrate (que não sejam o Brasil e o Tonrador) é ou será considerada
residente, domiciliada, sujeita à tributação ou conduzindo negócios no Brasil exclusivamente em
virtude de sua assinatura, entrega, cumprimento ou execução do Contrate;
(o)
se qualquer disposição mio Contrato for considerada ileaI, inválida ou ineequíveI por um
tribunal brasileiro, essa determinação não necessariamente prejudicará a exeq u ibil idade das
disposições restantes de Contrato, que serão consideradas independentes da disposição considerada
ilegal, inválida ou inexequível;
(p)

A escolhado Credor e a assinatura do presente Contrato foiarn conduzidas em conformidade

com a lei aplicável; e

não há aç&es, demandas, arbitragens ou processos judiciais ou governamentais pendentes dos
(q)
quais o Toniador seja parte e que se, decidido negativamente contra O Tornador. individualmente ou
no todo, leriam um efeito adverso relevante sobre a condição financeira, econômica ou fiscal do
Touiador eu sobre sua capacidade de cumprir suas obrigações ia âmbito deste Contrato; e, tanto
quanto é do meu conhecimento, nenhuma dessas ações, demandas, arbitragens ou processes são
inrineiiles de forma que, se decididos negativamente contra o Tomador, individualmente ou no todo.
temiam uni efeito adverso relevante sobre a condição financeira, econômica ou fiscal do Toiiiador ou
sobre sua capacidade de realizar suas obi-igações nos termos deste Contrato.
As opiniões acima expressas estão sujeitas aos seguintes comentários e ressalvas:
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os tribunais do Brasil reconhecerão conio válida e executarão contra o Tomadoj. sem o
()
reexame do mérito, qualquer sentença arbitral, desde que a sentença seja previamente homologada
pelo Sul-rei-lar Ti- ibtial de .1 istçe. e tal homologação ocorrei-,i cc a seilença:
(a)
(b)
(e)
(d)
(e)
(1')

atender todas as formalidades exigidas para a sua execução nos termos das leis de 'lcva York:
for proferida por uni tribunal arbitral competente após a entrega de citação às partes da ação,
coiforme à exigido pelas normas do tal tribunal arbitra],
não estivei- sujeita a recurso:
for- autei-iticada por um fuiicioiiário consular do i-asil com jurisdição no local da assinatLita:
for traduzida para o português por um ti-adutor público: e
não violai' a soberania nacional- os bons costumes ou a polirica pública brasileiros (eorsfoi-ii- e
previsto no Artigo 17 do Decreto-Lei na 4657/42). Não tenho nenhuma razão para acreditar
que a escolha das leis de Nova lorque ou uma decisão arbitral para executar qualquer
disposição do Contrato seja ou seria considerada contrária à soberania nacional, aos bons
costumes ou á ordem pública brasileiros:

(ii)
rio caso de qualquer ação ser movida contra o Tornadoi', qualquer requerente não residente no
Brasil será obrigado a prestar urna caução coirio garantia das custas judiciais e dos hoiioririos
advocatícias de terceiros, se ele não pOSSUIr nenhum bem imóvel rio Brasil- rios termos do artigo 835
do Código de Processo Civil Brasileiro (Lei e 5869, promulgada em 1 de janeiro de 1973- e
alterações posteriores), e unia ação para o r-eco.ihecinicuiio ou execução do contrato estaria sujelin à
cobrança de taxa de custas judiciais:
(iii)
i-ião obstante o Contrato estabelecer expressamente que será regido pelas leis do Estada de
1
Nova
Jorclue, essas leis serão reconhecidas e aplicadas rio Brasil somente se não forem contrárias à
soberania nacional, à ordeni pública ou aos bons costuulies brasileiros. Na minha opinião, nenhuma das
disposições do Contraio ou as ações e operações .iele previstas são ou seriam consideradas nulas ou
contrárias à soberania riavíUfial. à ardem pública e aos bons costumes brasileiros na data do presente
iii strurvre ri (ri:
(iv)
qualquer sentença obtida contra o Tomador nos tribunais do Brasil, relativamente a quaisquerquantias devidas por tal parte rio âmbito do Contrato, será expressa ciii moeda brasileira equivalente à
quantia creu moeda estrangeira da sentença. A autorização emitida pelo Banco Central do Bi-asi L que
rião à aplicável mia data deste instrumento, poderá ser exigida para a conversão desse iliontauite de
iiiocda brasileira cm moeda esiraligeira e para sua remessa ao exterior;
(v)
mio caso de qualquer ação ser movida contra o 'Totiiador a entrega de citação contra o Touiiador
deverá ser efetuada nos termos das leis brasileiras:
(vi)
a fim de garantir a !egaiidade, validade, exequibilidade ou adriiissihi idade eoiiio provas
perante os tribunais brasileiros de qualquer pi-ocuração ou documento noiiicandcr uns agente ima a
entrega de citação no Brasil. se houver. (a) a assinatura das partes contratantes que assinam no Brasil
deverei ser reconhecidas por um tabelião público no Brasil, e (b) as assinaturas das partes contratantes
que assiminin fora do Brasil devem ser reconhecidas por' um tabelião público licenciado para atuar
corno tal segundo as leis do lugar de assinatura, e a assinatura de tal tabelião deve ser autenticada por
uni FLuicicsnário consular do Brasil com jurisdição mio local da assiliatut-a, Qualquer documento em
língua estrangeira deve ser traduzido para o idiiiia português por uni tradutor público e registrado
(imito cmii a respectiva tradução j uramueritada) per-ante o cartório de rcgistm-o de títulos e clocuriicmilcs
competente. registro esse que pode ser feito a qualquer momento ajiics da execução judicial no
nos termos das leis brasileiras, a concessão de Lirninai-ca fica a Critério dos tribunais e pode não
ser necessariamente concedida --

(vii)

eu iio expresso nenhuma opinião sobre a Cláusula 1314 do Contrato, que prevé
(v.ii)
indenização por unia das partes contratantes contra qualquer perda decorrente da oblenção da moeda
devida a tal parte, nos termos do conirato, cm urna sentença judicial ploferida em Outra moeda.
(ix)

o cumprimento das obrigações de pagamento do Tomador no âmbito do Contrato cslai'

sujeitO à inCIL1So 110 orçamento anual do Tomador, aprovado pelo poder legislativo do Toliladol, de

todos os monlantes devidos no âmbito do Contrato durante o período de tempo abrangido por tal
orçamenta.
A o fornecer es/e parecer, o Procurador Geral do Tomador pode romar como base. CC)dfl PC laÇ(0 c'.v
qziesii)es qle' enwilvam a aplicação de leis de qualquer jurisdição que no sejam as leis do Estdu de
Sai ida Caiuí'iiici e as /ê is frderaLi' do Brasil, na medido cai que considere adequado e espec?ficacJv wn
10/ parecer, com base no parecer do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e de À riio/d & Pos/er
LLP, e q;twzIo a quesi5es de fato. na medido ciii que considere adequado, nos eerifk'tudos de
í ,í ,pr&xenuímes responsáveis do Esiaclo. do Brasil e de aaitordades públicas.
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APÊNDICE 13-2
Modelo de Parecer do Procurador-Geral da Fazenda Nacional do Brasil
Parecer do Procurador-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda do Brasil a ser entretuc
de acordo com a Cláusula 7.Ol(f)(iii) do Contrato de Crédito e Garantia. Os termos não definidos
possuem os significados atribuídos a eles no Contraio de Crédito e Garantia.
(i) O Contrato foi devidamente autorizado, celebrado e formalizado pelo Brasil e coristitui.o acordo
válido e legalmente vinculante do Brasil, exequível de acordo com seus termos:
(ii) Nem a autorização, celebração e íorrnalizaço do Contrato, nem o cumprimento de seus termos e
disposições. (A) rio melhor do meu conhecimento, após devida consulta, entrará em conflito OU
resultará em urna violação de quaisquer dos termos ou disposições ou constituirá um inadiniplemenio
nos termos de qualquer escritura, contrato de empréstimo ou outro contrato ou instrumento de
empréstimo de que tenho conhecimento e do qual o Brasil seja parte, (B) entrará em conflito. violará
ou resultará ciii unia violação da Constituição do Brasil, e alterações posteriores até a presente data. CLI
de quaisquer esiaiLutos. Icis, decretos ou regulamentos do Brasil. (C) no melhor do meu conhecirnenic,
a1is devida consulta, entrará em conflito ou resultará em urna violação de quaisquer termos,
condições ou disposições de qualquer tratado, convenção ou acordo do qual o Brasil seja parte ou
Constituirá um inadiiiiplenierito nos termos desses instrumentos, ou (D) resultará ria criação CII
imposição de qualquer hipoteca, ônus, encargo nu gravanic de qualquer natureza sobre quaisquer das
receitas ou dos ativos do Brasllnos termos de qualquer referido tratado, convenção ou acordo:
(ii"[) Todas as autorizações exigidas: (i) para permitir que a República celebre e exerça legalmente seus
direitos e cumpra suas obrigações nos termos do presente Contraio, e (ii) para tornar o presente
Contraio admissivel como prova na justiça brasileira, conforme o caso, foram obtidas e estão cm pleno
vigor e efeito, exceto pelo registro dos principais termos financeiros do Empréstimo no Registro do
Operações Financeiras— ROF, pela publicação de um resumo do contrato no Diário Oficial da União e
pela traduçãojurameniada do Contrato para o português;
(iv) De acordo cciii as leis do Brasil, nem o Brasil riem quaisquer de seus bens possuem qualquer
imunidade àjurisdição de qualquer tribunal brasileiro ou à execução de qualquer sentença no Brasil
(exceto a limitação à alienação de propriedade pública nos lermos do Artigo 100 do Código Civil de
Brasil) ou à execução no Brasil de qualquer sentença arbitrai com base cm soberania ou de outra
fornia: a execução de uma sentença arbitral e a execução dc qualquer sentença contra o Brasil no
Brasil estão disponíveis apenas de acordo caiu os procedimentos estabelecidos no Artigo 730 e
seuintes do Código de Processo Civil Brasileiro
(v) (A) A concordância das partes envolvidas rio Contrato de que ele será regido e interpretado de
acordo com as leis do estado de Nova Jcrque seria reconhecida e válida na justiça brasileira em
qualquer ação ou processo judicial envolvendo o Brasil decorrente ou com relação ao Contrato. caso a
aplicação de tal lei não seja contrária aos principias da politica pública brasileira conforme
estabelecido no Artigo 17 do l)ccreto-Lei 4.657. Em vista do teor dos Artigos 9 e 17 do Decreto-Lei n°
4.657. entre outras coisas, não tenho motivos para acreditar que aplicar as leis do estado de Nova
lorque para regeras obrigações do Brasil e do Tomadur nos termos do Contraio seria contra a plitica
pública brasileira. (B) (i) A submissão do Brasil de acordo cem a Cláusula 13,13 do Contrate a
processos de arbitragem era Nova lorque. Nova Iorque, e (ii) a nomeação do Agente Autorizado do
Garantidor como seu agente autorizado para os fins descritos na Cláusula 13.1 são válidas e
legalmente viniculantes ao Brasil. (C) Qualquer sentença (unia "Sentença Arbitrai') de uni tribunal
arbitra] nos termos ou de acordo com as disposições da Cláusula 11.13 do Contrato que esteja cm
conformidade coma politica pública e as leis brasileiras será exequível contra o Brasil apenas na
justiça federa[ brasileira, sem reeame das méritos, caso tal Sentença seja homologada peio Superior
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Tribunaf dv Justiça do tresi. Tal hornoogação pode ser obtida caso tal Sentença (i) curnora todas as
formnlidazJcs exigidas para s ua execuç ã o de acordo com as 'eis do pais onde foi prenda, i) tenha
sido proferida por um tribuna , a rb í tm1 competente 9p63 :3 ctaço das partes da ação. Conforme edgdo
pelas ei apiicveis; (iii) no esteja SLiioita a recurso (k) Lenha sído autenticada por uru consulado
brasile iro no país onde foi proferída e (y) no seja contrária aos princípios da política pbica
hrasíleira coiiforne estabelec ído no Aiiga 17 do Deore.o-Lei n 4.657. (D) A citação realizada da
forma estabeleijida na Cláusula 133 da Garantia será efetiva, no que se refere às leis brasUeiras. para
contènr 'alidarnente Comp-etência sobre o Erwil na medida de qualquer aço mencionada nesse
i si ml Icu
(vi) Para garantir a "alidade, validade, eigibildade ou admissibilidade como prova do Contrato. no
te-cessário que o Contrato ou qualquer outro documento seja protocoiao, registrado ou arquivado
ou soja executado perante qualquer tribunal ou outra autos-idade to Brasil (exceto a traduço
urarncntada do Contraio para o pormgUés, a pubicaço de um extraio do Contrato em português, em
cumpri mento dos reg&mentos spIicavei, no Diário Oficial da União e (i registro do esquema de
paanirnto do Contrato por meio do ROF no Dance Central do brasil), ou que qua'quer encargo de
regist ro ou imposto de selo ou similar seja pago sobre ou a respeite do Contrato eu de qualquer outro
documento, estabdecido que o registro eetrônicc por meio do F&OF no Banco Cemral do brasil deverá
ser co ncluído
(vil) Ndo há imposto, contribuição, deduço, encargo ou retenção na fonte aplicados pelo Brasi ou por
qualquer subdiviso política deste (A) sobre ou em virtude da ceksbraçio. frmaizaço.
corecinienio ou execuçã o do Contrato, Ou (13) sobre qualquer pagamento a ser efetuada pelo Brasil
nn termos de-sSes
desde que tal Pagamento seja feito diretamente a uni residente no
brasileiro cw a uma compantia no brasileira, exceto pelo imposto retido na fonte que devera ser pago
nu deduzido de pagmunentos que deram ser feitos pelo Garantidor ao Agente Administrativo em
beneficio do Credor nos termos do Contrato com relação íi execução da Garanlia;

(viii) No meu rnelhor conhecimento, após devida consulta, não há nenhum processo judicial ou
gemamental ou arbitragem em curso do qual o Brasil seja parte que, se determinado ilegati\anieme
contra a República, terIa, indiiduatmente ou em conjunto, uni efeito negativo substancial sobre a
situaçiki financeira, ecOnômica e fiscal do Brasil ou sobre sua capacidade de cumprir suas obrigações
do Contrato; c. no meu melhor conhecimento, apos devida consulta, nenhum processo
desse tipo iminenc:
-

(i4 O Cana-aio está na forma jurkhea adequada de acordo com as leis do Brasil para sua
contra a República nos termos das leis do Brasit.

( Nenumum imposto de selo ou outros impostos ou tributos sobre emissilo ou transferência se
devidos por ou em nome do Credor ou do Agente Administrativo ao Brasil ou a qualquer sobdiviso
política ou autoridade fiscal deste com r~-~IaÇão á eelebraç.áo. à formalizaç.o eu ao cumprimento do
Contrato, inclusive a respeito de quaisquer pagamentos nos termos desses insrumeutos; e

(xi) De acordo com as leis do AraiL segundo a Resolução dt Senado n 48 do 2007, qualquer eonnaic
relacionado À ocorrnvia de endividamemo externo do qual o Brasil constitua uma parte deverá

estabelecer que a arbitragem seja o recurso iuiíco e eclusivõ das partes de tal contrato em qualquer
di,s puta. crintrovihi-sia ou rcivilsdicaçtio iniciada fora do Brasil para a execuç5o de tal coiWato contra ti
BrasiL o Brasil cstâ proibido de se submetex à competência de um tri bunal estrangeiro para fias de
adieaçáo dos nrimos nu execuço.; e o Contrate »n constituiria um acordo válido e legalmente
vinculante do Brasil se mio ostabelecosse que rodas as pares do Contrato devem submeter à
arbiivagem qualquer disputa, contn,vérsia ou reivindiçaço iniciada fora do Brasil.
4o /rnecL'r exie parecer, o Prueui-ador-Cierof tia Fuep?c/a Nacwna/ pode lomar coma hu.e, ci.i
relação às questópes que e!luoll'aI,m a aplicação de /eA de qualqiir juisdiçila que ;mo ./a!u a.' leis
do fli-a/1. nu ;vec.(ida en; ,7uc c-onç-/err cideqlRu/o e e,pccradc eimi tal parece?, O JXI1CLC7' do
Prticuradou-Ge;-cij riu EiucIc, de SwFa Cc,taiina e de Ar!rold & Poeier LLP, e quanto a quef4es de
falo. na ,,irrl,dn e'z que cae.vidr-e adequado, eia certificados de represen(w7tes responsáveis da
vfda. do Bra.íl e de aworicicides ph/mcas.
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APÊNDICE B-3
Modelo de Parecer de Arnold & Porter LLP, advogados especiais do Tomador e do Garantidor
nos Estados Unidos

O Contrato de Crédito constitui urna obrigação válida e viiiculaiile das Partes do
(1)
Porecer, exequfvel contra cada Parte do Parecer de acordo com seus teniios
A celebração e formalização do Contrato de Crédito pelas Partes do Parecer e o
(2)
cumprimento por cada Parte do Parecer de suas obrigações rios termos e de acordo com o
Contraio de Crédito no violarão nenhuma lei federal dos Estados Unidos ou qualquer lei do
Estado de Nova lorque, nem qualquer norma ou regLJ[arneIlto nos termos desses instrumentos.
em cada caso, de Aplicabilidade Gera!
Nenhum consentimento, aprovação, autorização ou ordem, protocolo, registro 0(1
(3)
qtialifcação, cio cada caso, de Aplicabilidade Geral, em qualquer agencia. órgão OU tribLiflal
federal dos Estados Unidos ou de Nova lorque, é exigido para a celebração e fonnalizaço do
Contrato de Crédito pelas Partes do Parecer ou para o cumprimento, por cada Parte do Parecer.
de suas obrigações nos termos do Contraio de Crédito:
Nenhum imposto de selo, registro, documentos ou imposto semelhante aplicado pelo
(4)
Estado de Nova York ou pelos Estados Unidos precisa ser pago com relação à execução ou
formalização ou para garantir a exigibilidade ou admissibilidade como prova do Contraio de
Crédito;
A escolha das leis de Nova York para reger o Contrato de Crédito é urna escolha de lei
(5)
válida e efetiva; e
A cláusula compromissória que consta do Contrato de Crédito é um acordo válido e
(6)
efetive.

Ao /r1iecer este parecer, O advogado pode tomar COmO base, co n relaçio às que.s1ées que Cfl 1 an
a aplicação de leis de qualquer /urisdiç& que no sejam as lei federais das Esiado.s Unidos e as Leis
do Esiado de Nova York. Pia medida em que considere adequado e espec/icado em ii/ parecer, o
parecer do Procurador-Gera! do Siado de Santa Ccczrincs e do Procurador-Gera! do Finda
Nacional, e quanto a quesk5es de falo, na medida em que considere adequado, nos certificados de
reJJi?sei7Icln(e.'1 reporisveis da Esiada, do Brasil c de autoridades públicas.
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APE.NDJCE C
Modelo de Cessão e Assunção
A presente Cessão e Assunção (esta"Cessão e.Assu!lça ') é datada da Data de Vigência
indicada abaixo e é celebrada entre o Cedente identificado no itern ] abaixo (o "Cedente") e o
Cessioiiáruj identificado no jiem 2 abaixo (o "CessienáriQ"). Os termos em letra maiúscula utilizados.
mas não defiiidos neste instrumento- terão os significados a eles atribuídos no Contrato de Crédito
abaixo irlciiíificado (o "Contraio dc_Crédito"), cujo recebimento de urna via é neste ato reconhecido
pelo Cessionáuio Os Termos e Condições Padrão previstos no Anexo 1 deste instrumento são neste
ato acordados e incorporados neste instrumento por referência e feitos parte desta Cessão e Assunção.
001110 Se estivessem integralmente previstos leste instrumento.
Pela eoiiliaprcstação acordada, o Cedente irrevogavelrnente vende e cede ao Cessionário, e o
Cessionário por este instrumento irrevogavelmenie Compra e assume do Cedente, sujeito aos e em
conformidade com os Termos e Condições Padrão e com o Contrato de Crédito, na Data de Vigéncia
inserida pelo Agente Administrativo conforme previsto abaixo, (i) todos os direitos e obrigações do
Cedente em sua qualidade de Credor nos termos do Contrato de Crédito e de quaisquer outros
documentos ou instrumentos entregues nos termos daquele instrumento, na medida relacionada cern o
montante e o percentual de participação definidos abaixo de todos esses direitos e obrigações em
aberto do Cedente no âmbito das respectivas linhas de crédito identificadas abaixo, e (ii) até o limite
permitido para ser cedido segundo as leis aplicáveis, todas as reivindicaç5es, processos, causas de
pedir e qualquer outro direito do Cedente (na sua qualidade de Credor) contra qualquer Pessoa sea
conhecido ou desconhecido, decorrente ou relacionado ao Contrato de Crédito, com quaisquer Outros
documentos ou instrumentos entregues nos termos daquele instrumento ou das operações de crédito
por eles regidas, ou de alguma forma baseado ou relacionado com qualquer dos anteriores, incluindo,
sem liniitaçn, reivindicações de contrato, reclamações de responsabilidade civil, reivindicações de
negligência. reclamações legais e todas as outras reivindicações judicialmente cnn equidade
relacionadas coni os direitos e as obrigações vendidos e cedidos nos termos da cláusula (i) acima (os
direitos e as obrigações; vendidos e cedidos pelo Cedente ao Cessionário, nos termos das CJLJSUI8S (i) C
(ii) acima. são doravante designados conjuntamente a "Participação Cedida"). Cada referida venda e
cessão não envolve direito de regresso contra o Cedente e, exceto conforme expressamente previsto
nesta Cessão e Assunção. não envolve declaração ou garantia por parte do Cedente.
Cedente:

C ess ioiii rio:

[para cada Cessionário, indicar [Afiliada][Fuiido Aprovado) de [identificai' o Credor]]
Tomador:

O ESTADO DE SANTA CATARINA

4
Agente Administrativo: WILMINGTON TRUSTNAT1ONAL ASSOCIATION, na qualidade
de Agente Adiuiiiisui'ativo segundo o Contrato de Crédito
Contrato de Crédito:
5.
Contrato de Crédito e Garantia datado de [
], celebrado entre
O ESTADO DE SANTA CATARINA (o "Tornador"). A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
na qualidade de Garantidor (o "Garantidor"). os Credores que foreni periodicaniente partes daquele

73568 Quarta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2012

instrumento, e WILMINGTON TRUST, T'JATIONAL ASSOCEATION,
Administrativo.
6.

qualidade de

Atente

Participação Cedida:

Linha de Crdirn
Cci.bdn3

[7

1]k

Valor Total
do
CompromiosiEnprésiimos
de tods os Credores4

Valor dos
ComprosfEinrésti mos
Cedidos

Poreen Loin
Cedida dos
ComproniisoV
Emprésttnios5

L'IJSII
Número

Dota cia Negociação:

Data de Vigência
de 20
[A SER INSERIÜA PELO AGENTE
ADMINISTRATIVO E QUE SERÁ A DATA DE V1GENCIA DO REGISTRO DA ENTRADA NO
RESPECTIVO LIVRO DE REGISTRO.]
Os termos previstos nesta Cessão e Assunção são neste aio acordados:
CEDENTE
[NOME DO CEDENTF.J
Por:
Nome:
Catgo:
CESSIONÁRIO
[NOME DO CESSIONÁRIO]
Por:
Nonie:
Cargo:
Acerto
W1LMINGTON TRLIST NATIONAL ASSOCIATION, na qualidade de Agente Administrath'o
Por:
ome;
Cargo:

Preencher com o terminologia adequada aos tipos de linhas de crédito segundo o Contrato de Crddiio que cslcjarii
sendo cedidas conrnie esta cO (ex Compromisso de Crd 10 RiiiaIi i. Compromisso de 1muiprdsLiiiiu a 1rmzu etc,)
os valores nesta colona e no coluna irnediatarneilie È direita devem ser alustados pelas: raniraparic ,r a fini de

considerar quaisquer pagamenlos nu anteip21çcs elèluadas entre a Dmtn de Negociaç10 e a Data de Vigiio.
1ndiar. com mio mínimo 9 casas deciniais. como uma porcei1lacmn cio Co prt mis 'Empréstirncm de (idas is
Credores segundo o Contrato.
o
A ser preenchido caso seja intenção do Cedente e do Cessionário que o valor de cessão mirtimno seja detenimimiado
na Data de Negociação.
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ANEXO 1
DO MODELO DE CESSÃO E ASSUNÇÃO
CONTRATO DE CRÉDITO E GARANTIA RELATIVO AO ESTADO DE SANTA
CATARINA
DATADO DE____
TERMOS E CONDIÇÕES PADRÃO PARA
CESSÃO E ASSUNÇÃO
Deciaracões e Garantias
1.1.
Cedente. O Cedente (a) declara e garante que (i) é o proprietário legal e beneficiário da
Participação Cedida, (ii) a Participação Cedida está livre e desembaraçada de quaisquer ãnus, gravame
ou reivindicação adversa, e (iii) que tem plenos poderes e competência e tomou todas as medidas
necessárias para assinar e entregar esta Cessão e AssLlnção e realizar as operações eouilernpladas por
este iiislrunento. e (b) não assume iieiihurna responsabilidade com re1aço a (i) quaisquer declarações,
garaiitas ou afirmações feitas ou relacionadas ao Contrato de Crédito. (ii) a assinatura, a lega idade, a
validade, exequibilidade, a autenticidade, a suficiência ou o valor do Contraio de Crédito ou qualquer
garantia e ele relacionada. (iii) a condição financeira do Tornador. do Garantidor, de qualquer de suas
Afiliadas ou qualquer outra Pessoa obrigada com relação ao Contrato de Crédito. ou (iv) o
cuinprilnerllo ou a observância por parte do Toinador. do Garantidor, de qualquer de suas Afiliadas ou
de qualquer outra Pessua de qualquer de suas respectivas obrigações de acordo com o Contrato de
Crétl ii o1.2.
Cessípilãrio. O Cessionário (a) declara e garante que (i) tem plenos poderes e conipetêiicia e
toniou todas as medidas necessárias para assinar e entregar esta Cessão e Assunção e realizar as
operações contempladas por este iristrc.imcflto, e tornar-se uni Credor segundo o Contrato de Crédito,
(ii) a partir e após a Data de Vigência, ele estará vinculado pelas disposições do Contrato de Crédilo
como Credor nos termos daquele instrumento e. na itiedida da Participação Cedida, terá as obrigações
de um Credor nos termos daquele instrumento, (ir i) é uma pessoa sofisticada com relação às decisões
de aquisição de ativos do tipo representado pela Participação Cedida, e ou ele ou a Pessoa que exerce
poderes de tomada de decisão de adquirir a Participação Cedida é experiente tia aquisição de atos
desse tipo. (vi) ele recebeu uma via do Contrato de Crédito, e recebeu ou concordou com a
oportunidade de receber cópias das informações mais recentes entregues nos termos da Cláusula 9.01
(lx) daquele instrumento, conforme o caso, e outros documentos e informações que considere
adequados para fazer sua própria análise de crédito e tornar a decisão de celebrar esta Cessão e
ASSUnÇãO e comprar a Participação Cedida, e (v) ele fez, de forma independente e sem dependência do
Agente Administrativo ou de qualquer Outro Credor, com base nos documentos e informações que ele
considerou apropriados, sua própria análise de credito e tornou a decisão de celebrar esta Cessão e
Assunção e comprar a Participação Cedida, e (b) concorda que (i) continuará, de foriria independente e
sejil dependência do Agente Administrativo, do Cedente ou de qualquer outro Credor, e com base nos
documentos e informações que considerar apropriados no momento, a tomar suas próprias decisões de
c.'édito em toilimir ou não tomar medidas nos termos do Contrato de Crédito, e (ii) ele cumprirá de
acordo cciii seus termos todas as obrigações que, nos termos do Contrato de Crédito, tenham de ser
cumpridas por ele na qualidade de Credor.
2.
Pagnilienios. A partir e após a Data de Vigência, o Agente Administrativo fará todos os
pagamentos com relação à Participação Cedida (inclusive paganleiltos de principal, juros, taxas e
oUtras quantias) ao Cedente, no caso de valores que tenhamii se acumiuiulado até antes da Data de
Vigência da Cessão, e ao Cessionário, no caso de valores que tenham se acumulado a partir e após a
Data de Vigência.

3,
Disppjçes Gerais. A presente Cessão e Assunção obrigará e reverterá ciii beneficio das
partes contratantes e de seus respectivos sucessor-es e cessionários. A presente Cessão e Assunção
poderá ser assinada em qualquer número de vias. e tot1s elas em conjunto c0111stituir0 11111 único
inStrulïlentO. A entrega de urna via assinada de unia folha de assinatura desta Cesso.e Assunção por
tranislilissão de fax terá o mesmo efeito que a entrega de urna via assinada manualmente desta Cessão e

ASSUMÇiO. ESTA CESSÃO E ASSUNÇÃO SERÁ REGIDA E INTERPRETADA DE ACORDO
COM AS LEIS DO ESTADO DE NOVA IORQUE, SEM CONSIDERAR SEUS PRINCIP1OS DE
CONFLITOS DE LEIS QUE EXIGIRIAM -A APLICAÇÃO DAS LEIS DE UMA JURISDIÇÃO
QUE NÃO SEJA 0 ESTADO DE NOVA IORQUE.
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ANEXO A
Informações Públicas Iniciais
[SUJEITO A CONFIRMAÇÂOI
As Informações Públicas Iniciais incJuiro os scgLlintcs dados:
Geografia
• Área territorial oficial. no Brasil e no Estado
• Estiiriativa de população. rio Brasil e no Estado (desde 2009)
• Evoluçc da população. do brasil e do Estado (desde 2009)
• Densidade Dei'negrãfica do Estado (desde 2009)
• Capital do Estado
• Núrnem de municípios

Comércio Exterior
• Total de exportações do Estado
- Evolução das exportações (desde 2009)
• Exportações. em comparação com outros Estados (desde 2009)
•
Exportação do Estado. por tipos de produto (desde 2002)
• Principais produtos exportados
• Principais destinos das exportações do Estado (Blocos econômicos) (desde 1992)
• Principais destinos das exportações do Estado (Países) (desde 1992)
• Eva1u0o dos principais destines das exportações do Estado (Blocos Econômicos) (desde 1992)
• Balança coniercia] brasileira (desde 1999)
• Balança comercial do Estado (desde 200 3)
Economia

• P113 real - Brasil
• Variação do PIB do Brasil (desde 2002)
• Variação do PIB do Estado, a preço de mercado corrente (desde 2002)
- PIB do Estado, a preço de mercado corrente
• Variação do PIB do Estado. eni milhões de Reais (desde 2002)
• Principais setores econômicos do Estado, com base no PIB
• Participação mio valor adicionado bruto, por setor econômico (desde 2009)
• Taxas de cãnrbio para liS dólar (desde 2009)
• Evolução do índice Geral de Preços (IGP-DI) (desde 1980)
• Valer da produção dos principais bens produzidos no Estado (desde 2002
Finanças
• Distribuição dos recursos financeiros por Poder

• Receita tributária
• Receita trihutria. por tribute
• Evolução da receita tributária (desde 2009)
• Tributos: Receita prevista na LOA x Receita realizada
• Evolução da arrecadação do ICMS (desde 2009)
• Participação dos setores econôiiiicos na receita do ICMS
• Receita de contribuições (desde 2009)
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Receitas de capital (desde 2009)
Balanço financeiro (desde 2009)
Balanço orçanientáo (desde 2009)
Denioiisirativo do resultado financeiro (desde 2009)
Dciiionstrativo da despesa por função (desde 2009)
1 Variações patrimoniais
• Vaiiaç5es da despesa por grupo
• Resultado orçamentário consolidado
Resultado orçametnáric, excluídas as duplicidades
• Composição da despesa, por tipo de crédito
• Evolução dos resultados fiscais (desde 2009)
Demeii strativo da execução orçamentária
Resultado nominal da divida (desde 2009)
• Total da dívida do Estado (desde 2009)
• Total da divida do estado com a Uno (desde 2009)
• Resultado nominal especificado
Dívida consolidada com deduções (desde 2009)
e Despesa com pessoal (desde 2009)
• Divida consolidada líquida (desde 2009)
• Sumário da receita totaL, despesa total, resultado primário e resultado nominal (desde 2009)
• Transferências constitucionais especifcada (Prevista vs. reaizada) (desde 2009)
• l'rarisfèjências constitucionais per capita, por Estado (desde 2009)
• Deuioiisrativo das receitas arrecadadas, por subilem (desde 2009)
• Demonstrativo das despesas, por grupo (desde 2009)
• EXeCUÇO das despesas de capita!, por gripo de despesa (desde 200 9)
• Resultados financeiros (desde 2009)
Receitas primárias (desde 2009)
Despesas primárias (desde 2009)
Restiliados primários (desde 2009)
• Meta de r-esultado primário, de acordo com a LDO
• Despesas primárias - concessões de empréstimo
• Evolução do resultado nominal da dívida (desde 2009)
Demonstrativo da expectativa de despesa de investimento, conforme programa (2010 - 201 4)
Evolução da dívida consolidada, em relação à arrecadação (desde 2009)
• Evo 1tição do serviço e estocjue da divida pública (2010- 2014)
Operações de crédito contratadas ca contratar (2009-2014)
• Lista da sucessão de Secrerios Gerais Auditores do Estado (últimos vinte anos)

1
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Inforniações Públicas Periódicas

As Informações Públicas Periódicas incluirão as seguintes demonstrações financeiras- as quats na
Data do Fecharneuito o Tornador é obrigado a publicar de acordo com Capítulo IX da Lei
Couiipleiiientar ri 10]. de 4 de inalo de 2000 (a Lei da RjsabijidadeFiacafl
1. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Orçamento Fiscal e da Seuridade Social)
a. Demonstrativo da Despesa com Pessoa'
b. Demonstrativo da Divida Consolidada Liquida
e. Demonstrativo de Garantias c Couilragaraiitias de Valores
d. Demonstrativo de Operações de Cr-Mito
e- Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
ti RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Orçamento Fiscal e da
Setrridade Social)
a. Balanço Oiçaineiitário
b. Demonstrativo da Execução das Despesas por Funçao/Subfunçao
C.

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

d Dciiionslratiso das Receitas e Despesas Prevideuciárias do Regime Próprio de Previdência dos
Servidores
e. Demonstrativo tio Resultado Nojt-iioal
f. Demonstrativo do Resultado Primarão
g. Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
h Deinonslp-at iva das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvi niento do Ensino - MDE
i. Dciiuortslrativo da Receita de Tributos Liquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços
Públicos de Saúde
j. Deiiionsrrati vo das Parcerias PON ico-Privadas
k. Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Caso unia série de dados seja niodificada, os dados poderão ser apresentados de maneira diferente.
contanlo que os dados apresentados forneçam uma abraligência substancialmente equivalente a das
solicitações neste Anexo B.

ANEXO
Honorários e Despesas Devidos no Fechamento
/

,t

O Tomador deverá pagar ao Credor, em Dólares Norte Americanos, na Data do Fechamento.
[1.]%Jdo Compromisso de Empréstimo relativo a honorários exigiveis e custos e despesas
(d esej'rÇbolsados incorridos pelo Credor (incluindo os honorários iniciais pagáveis ao Agente
Administrativo e os honorários, encargos e desembolses de qualquer advogado do Tomdol. do
Garantidor, do Credor e do Agente Administrativo) na preparação, negociação, celebração e
formalização do presente Contrato, cujos valores serão aufèridos por completo quando pagos e iião
serão reembolsados por nenhuma razão.
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C. Civil.
Em 18

de dezembro de 2012.

A Sua Excelência o Senhor
Senador dCERO LUCENA
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Crédito externo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem da Excelentíssima Senhora Presidenta da
República relativa à proposta para que seja autorizada a contratação de operação de crédito
externo, com garantia da República Federativa do Brasil, entre o Estado de Santa Catarina e o
Bank ofAmerica, NA (BoJAML), no valor de até USS 726,441,566.00 (setecentos e vinte e seis
milhões quatrocentos e quarenta e um mil quinhentos e sessenta e seis dólares dos Estados
Unidos da América), cujos recursos são destinados ao Refinanciamento do Resíduo da Dívida
do Estado de SC - Lei n 9.496197.
Atenciosamente,

GI HOFFMANN
Ministra de 4stado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

(À Comissão de Assuntos Económicos)
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MENSAGEM
N2 120, DE 2012
(n° 574/2012, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do art. 52, incisos V Vil e VIII,, da Constituição. propontx a Vossas
Excelências seja autonada a contratação de operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa cio BrasiL entre o Estado do Ceará e o Fundo Joternacionaj para o
Desenvolvimento Agrícola - FIDA, nos valores de SDR 20524403»0 (vinte milhões, seiscentos
e vinte e quatro mil, quatrocentos e três Direitos Especiais de Saque) e de € 5.948,48200 (cinco
milhões, novecentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e dois euros), cujos recursos
são destinados ao financíamento parcial do Projeto de Desenvolvimento Produtivo e de
Capacidades PDFC Projeto Paulo Freire, de conformidade com a inclusa Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fa=da.
Brasilia, 18

de dezembro de 20.12-

EM É2 0025712012 MF
Brasília, 14 de Dezembro de 2012
Excelentfsima Senhora Presidenta da Reptblica,
O Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, requereu a este Ministério a
garantia da Rep(blica Federativa do Brasil para contratação de operação de crédito externo a ser
celebrada com o Fundo Internacional paia o Desenvolvimento Agrícola - FEDA, com garantia da
República Federativa da União, nos valores de SDR 20.624.403,00 (vinte milhões, seiscentos e
vinte e quatro mil, quatrocentos e três Direitos Especiais de Saque) e de E 5.948.482,00 (cinco
milhões, novecentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e dois curos) destinados ao
financiamento parcial do Projeto de Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades - PDPC- Projeto
Paulo Freire
2.
A. Constituição Federal de 1988estabeleceu meios de controle, pelo Senado Federai, das
operaçôes financeiras externas de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, consoante o artigo 52, incisos \Ç Vil e VIL!, tendo a Câmara Alta disciplinado a matéria
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mediante a Resolução n2 48, de 21 de dezembro de 2007, com as alterações introduzidas pela
ResoJuço o2 41, de 09.12.2009, e a Resolução n 43, de 2001, republicada e consolidada t.in
10.42002, todas do Senado Federal.
3O Programa foi identificado como passível de obtenção de financiamento externo pela
Comissão de Financiamentos Externos - COF[1X, de que trata o Decreto n2 3.502, de 12 de junho
de 2000, e c Banco Central do Brasil efetuou o eredenciamento provisório da operação
4.
A Secretaria do Tson, Nacional prestou as devidas informações sobre as tinanças
externas da Unido, bem como analisou as infbnnaçôes referentes ao Mutuário, conforme
disciplinado pelas Reso1uç5es ri2 48, de 2007, e alterações posteriores, e n2 43, de 2001, do Senado
Federal, e pelo art. 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal, manifestando-se favoraveimnente quanto
ao afercejijiento da garantia da República, Federativa do Brasil à operação de crédito sub exameu,
desde que, previamente á assinatura dos instrumentos contratuais, seja verificado o cumprimento
substancial das condições prévias ao primeiro desembolso, a adimpincia do Ente com a União e
suas entidades controladas, bani. como seja formalizado o respectivo contrato de contragarantia.
5.
A seu turno, a Procuradoria-Geral da-Fazenda Nacional pronunciou-se pela iegalidad
das minutas contratuais e pela regularidade na apresentação dos documentos requeridos na
legislação para o encaminhamento do processo ao Senado Federal para fins de autorização da
operação de crédito em tela, bem como á concessão de garantia por parte da União, ressalvando
que, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, deva ser verificado o cumprimento das
condições estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional acima descritas.
6.
m razão do acima exposto dirijo-.me a Msa Excdëncia para sc!icitar o envio de
Mensagem ao Senado Federal a fim de submeter à apreciação daquela Casa o pedido de contratação
e de concessão da garantia da União ao Estado do Ceará referente à operação financeira descrita
nesta Exposição de Motivos, observadas as ressalvas acima.
Respeitosamente,
Assinado cieiro lzicwne/l$e par: Guido iVan lega

DOCUMENTOS PARA O SENADO

ESTADODO CEARA
x
"Projeto de Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades PROJETO PÁ UL O FREIPLE.
PROCESSO N° 17944.000949/2012-02
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Processo n1 17944000$'49/2012-02

PARECER PGFN/COF/N \25Q'f /2012
Operação de crédito externo a ser celebrada entre o Estado dá
Ceará - CE e o Fundo Internacional para o Desenvolvimento
Agrícola - FIDA, com garantia da Rcpblica Federativa da
Unido, ,os valores de SDR 20.24.40300 (vinte milhões,
seiscentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e três Direitos
Especiais de Saque) e de e 5948. 482,00 'cinco milhões,
novecentos e quarenta e Oito mil, quatrocentos e oitenta e dois
curas) , destinados ao financiamento parcial do Prtjeto de
Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades - PDPCProjeto Paulo Freire.
Exame preliminar, sob o aspecto de legalidade da minuta
co ,trwual.
Operação sujeita à autorizaio do Senado Federal,
Constituição Pederal, art. 52, V e VII; DL 13)2174, DL n
147/67; Lei Complementar n 101, de 4 de maio de 2000;
Resolução n° 48, de 2007, alterada pela Resolução 41/2009 e
Resolução n 43, de 2001, republicada e consolidada cm 10 de
abril de 2002, todas do Se,wjdo Federal.
Processo ri /7944.000949/20/2-02

1
Trata-sede concessão de garantia da União para operação de, crédito
externo, de interesse do Estado do Ceará - CE coin o Fundo Internacional para o
Desenvolvimento Agrícola - I7IDA, nos valores de SDR 20.624.40300 (vinte milhões,
seiscentos e vinte e quatro mi!, quatrocentos e três Direitos Especiais de Saque) e de E
5.948.482,00 (cinco milhões, novecentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e
dois curos), destinados ao financiamento parcial do Projeto de Desenvolvimento
Produtivo e de Capacidades - PDPC- Projeto Paulo Freire.
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II
2.

As formalidades prévias à contratação são aqualas. prescritas na

Constituição Federal, nas Resoluções do Senado Federal n9 48, de 21112/2007, alterada
pela de n2 4112009 e nS 43, consolidada e republicada em 10 de abril de 2002, no
Decreto-lei n 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, na Lei Complementar

r19

101, de. 4 de

maio de 2000, na Portaria n2 497, de 27 de agosto de 1990, alterada pela Portaria n2 650
de 12 de outubro de 1992,1 do então Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento,
como se acham em vigor, e nos demais dispositivos legais e regulamentares pertinentes.
Tais formalidades, conforme se observa nos parágrafos a seguir, foram obedecidas.

Parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional
3,

A Secretaria do Tesouro Nacional - STN, considerando os documentos

constantes dos autos emitiu o Parecer n 1683 /2012/COPEM/STN, de 22 de novembro
de 2012 (fls. 323/327), descrevendo as condições financeiras da operação de crédito,
prestando as demais informações pertinentes e manifestando nada ter a opor à concessão
da garantia do Tesouro Nacional, desde que seja verificado: i) o cumprimento
substancial das condições prévias ao primeiro desembolso; ii) a adimp1ncia do Ente
com a União e suas entidades controladas; e iii) formalizado o respectivo contrato de
contragarantia.

Aprovação do projeto pela COF1EX
4.

Foi autorizada a obtenção de financiamento externo para o projeto pela

Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX, de que trata o Decreto n2 3.502, de
12 de junho de 2000, mediante a Recomendação n2 1296, de 20/12/11 (fis. 18),
2

homologada pelo Sr. Ministro de Estado do Planejamento. Orçamento e Gestão cm
27/12/11, alterada pela Resolução n' 626, de 09/04/2012 (fis. 19).
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Existência de autorização legislativa para a contratação de operação de crédito
externo e oferta de con(ragarantia à garantia a ser prestada pela União

5.

A Lei Estadual n° 15.142 9 de 23/04/2012, a fis. 20, autonzou o Poder Executivo

a contratar operação de crédito externo com o Fundo Internacional de Desenvolvimento
Agrico1a no valor de SDR 20.624.403 ,00 (vinte milhões, seiscentos e vinte e quatro
mil, quatrocentos e três Direitos Especiais de Saque) e de f 5.948482,00 (cinco
milhões, novecentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e dois euros),
destinados ao financiamento do Projeto ern tela,
6.

O Poder Executivo do Estado está igualmente autorizado a a vincular como

c.ontragarantias à garantia da União, as cotas da Repartição das Receitas Tributárias,
estabelecidas no art, 157, incisos 1 e II, e no art. 159, inc. 1, alínea "a" e inciso 11,
complementadas pelas receitas próprias estabelecidas no art, 155, incisos 1, Ii e III, nos
termos do §

40

do art. 167. todos da Constituição Federal, bem como outras garantias

em direito admitidas.
7.

De acordo com estudo elaborado pela Secretaria do Tesouro

Nacional acerca do comprometimento das transferências federais e receitas próprias do
Estado sob análise, conforme informação consignada no Memorando n°
137/201 2/coAFI/SuRIN/STN/MF-DF; de 2.09.201 2 (fis. 240/241), as garantias
oferecidas por aquela entidade federativa são consideradas suficientes para ressarcir a
União, caso esta venha a honrar compromisso na condição de garantidora da operação
em epígrafe.
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Previsão no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária

S.

O Parecer Jurídico e Declaração do Chefe do Poder Executivo, às fis. 21/27 e

288, informa que o Projeto Paulo Freire está inserido no Plano Plurianual para o
quadriênio 2012/2015, estabelecido pela Lei no 15.109, de. 02/01/2012, no programa
Desenvolvimento Rural.
9.

Consta, a fis. fis. 21/27 e 288, Parecer Jurídico e Declaração do Chefe do Poder

Executivo, informando que constam na Lei n° 15.110/2012. de 02/01/2012, que estima a
receita e fixa a despesa do Estado para o exercício de 2012, dotações para a execução do
Projeto em tela, para o ingresso de recursos externos, para contrapartida local e para o
pagamento do dispêndio da operação, ressaltando, a STN, que estes estão orçados de
forma global, e que, na ocorrência de eventuais acréscimos, estes recursos serão
suplementados.

10.

Com base nas informações prestadas pelo Estado, a STN entende que o mutuário

dispõe das dotações necessárias ao ingresso dos recursos externos, ressalvando,
contudo, que cern relação à contrapartida, caso o mutuário mantenha o cronograma
apresentado, deverá providenciar as medidas necessárias de forma a equacionar a
insuficiíncia de recursos de contrapartida.

Análise da STN acerca da capacidade de pagamento do Estado

11.

A Coordenação -Geral de Relações e Análise Financeira dos Estados e

Municípios - COREM. da Secretaria do Tesouro Nacional, mediante a Nota n
813/20I2ICOREMJSTN. de 04/1012012. (fls. 246/247), efetuou a análise dos resultados
fiscais e risco de crédito do Mutuário, cuja capacidade de pagamento foi classificada na
categoria C*3h que corresponde à situação em que o ente não atende ao indicador de
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Endividamento e ao indicador de Serviço da Dívida, eu seja, não atende, concomitante,
aos itens II e iii do caput do art. 2° da Portaria MF D 306/2012, hipótese esta em que
fica a concessão de garantia da União condicionada ao pronunciamento favorável do Sr.
Secretário do Tesouro Nacional, nos termos do disposto no art. 9° da citada Portaria,
12.

O Sr. Secretário do Tesouro Nacional, considerando que o Estado atende aos

critérios da Res. N° 43/2001 do Senado Federal quanto aos limites que tratam os incisos
II e III, do art. 7° desla Resolução, manifestou-se favoravelmente quanto ao pleito do
Estado com vistas a considerá-lo elegível para a concessão de garantia da União, nos
termos do art. 90 e do inciso 1 do art. 10 da citada Portaria MF n° 306/2012.
Análise da STN quanto ao atendimento, pelo Mutuário, dos requisitos da Resolução
! 43 do Senado Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal

13.

A Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

- COPEM, daquela Secretaria, por meio do Parecer n2 1488/2012/COPEM/STN, de
13/09/2012 (fls. 220/222), pronunciou-se quanto aos limites e condições para a
contratação de operação de crédito externo pelo Governo do Estado do Ceará, tendo
sido cumpridas as exigências dispostas nas RSF n' 40/2001 e 43/2001 e suas alterações,
e atendidos os requisitos mínimos previstos no art. 32 da LRF, ressaltando que tais
informações são válidas por 270 (duzentos e setenta) dias, portanto, até Junho de 2013,
para apreciação do Senado Federal.
Situação de aditnplê;icia

14.

do Mutuário em relação ao garantidor

Segundo informação da STNI a verificação da adimplência financeira com a

Administração Pública Federal o suas Entidades Controladas e de recursos dela
recebidos poderá ser feita mediante consulta ao Cadastro Único de Convénio (CAUC).
15.

Mediante Parecer Jurídico e Declaração do Governador do Estado do Ceará. do-

2810612012 (fis. 21/27 e 288), o Chefe do Poder Executivo informa que os númeos de
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registros no CNPJ dos órgãos da Administração Direta do Estado estão em
conformidade com o Cadastro Único de Convênios - CAUC.
ló.

Consulta realizada por meio eletrônico, feita nesta data, indicou registros de

pendências cm relação à Administração Direta do Mutuário. Tal consulta deverá ser
refeita por ocasião da assinatura do contrato, nos termos da Resolução do Senado
Federal n° 41/2009, que alterou a RSF n° 48/2007.
17,

A STN informou que a verificação de adimpléncia com as instituições

integrantes do Sistema Financeiro Nacional, em atendimento ao art. 16 da Resolução do
SE n° 43/2001, deverá ser feita mediante consulta ao Sistema do Banco Central
(SISBACEN/CADIP), tendo por base a lista de CNPJs constante do CAUC.
18.

A Secretaria do Tesouro Nacional, em atendimento ao art. ló da supra

mencionada Resolução, verificou que o Mutuário encontra-se adimplente corri as
instituiçies integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme resultado de consulta
ao SISBACEN/CADIP I em 22111/92., a fis. 320.
19.

Conforme

consulta

realizada

no

site

da

STN,

litrn://www3 .iesouro. Iizenda.ov.hr/hveres uniao iiovosile/gcrarP DFin, onde se
efetua a verificação do Adimpleme.ito com a União para efeito do Disposto no Inciso
VI do Art. 21 da Resolução do Senado Federal n° 43, de 2001, restou comprovado que
não constam, em relação ao Ente, na data de hoje pendëncias referentes aos
financiamentos e refinanciamentos concedidos pela União ou garantias por ela
honradas.

20.

Cumpre ainda informar que, com relação à. adimplência de metas e

compromissos assumidos no Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal (Lei n°
9.496/97) e obrigações (Lei n° 8,727/93), segundo infonna o memorando n°
51 8/201 2/:OREM/SURfN/ST1UMF-DF, de 23/10/2012 (fis. 245), o Estado encontra-se
adimplente com as metas. e compromissos assumidos no Programa, cm conformidade
com o disposto na Resolução n° 43/2001-SF e a operação de crédito em questão não
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representa violação do acordo de refinanciamento firmado com a União, nos termos do
inciso IV, au. 5°. Resolução n°43/2001-SF.

Certidão do Tribuna! de Contas

21.

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará, mediante Certidão (fis. 264/287), de

09/10/2012, informou que no exercício dc 2011 (último analisado), a despesa com
pessoal dos Poderes Executivo, do Legislativo incluindo o Tribunal de Contas, do
Judiciário, bem como do Ministério Público, não extrapolaram os limites estabelecidos
no art. 20 da Lei Complementar n° 101/2000 - LRF. Relativamente ao 1° e

20

quadrimestres do exercício em curso de 2012, o Tribunal de Contas certificou que a
despesa com pessoal dos Poderes Executivo, do Legislativo incluindo o Tribunal de
Contas, do Judiciário, bem como do Ministério Público, situou-se dentro dos limites
estabelecidos pela LRF.
22.

Consta ainda, declaração do Chefe de Poder Executivo do Governo do Estado do

Ceará de 19.08.2012 (fis. 288) informando que, para o exercício em curso, a despesa
com pessoal dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, assim come do Ministério
Público, situa-se dentro dos ]imites estabelecidos na Lei Complementar n° 101/2000.
23..

No que concerne ao pleno exercício da competência tributária do Estado, bem

como o cumprimento dos artigos 19 e 212, ambos da Constituição Federal, o Tribunal
de Contas do Estado do Ceará, ria Certidão mencionada no parágrafo anterior, atestou o
cumprimento destes dispositivos legais em 201 ](último exercício analisado).
24.

O Tribunal atestou, ainda, no que tange ao exercício em curso que o Mutuário

cumpriu com disposto no art. li, § 2 do art. 12 (art. 167, inciso 111, da Constituição),
ai-t. 23, art, 52, e § 2 do art. 55, todos a da Lei Complementar n' 101, de 2000- LRF.
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Restos z pagar
25.

Crn rotação à exg&cia de cornrovaço d obedi&ca at

tnit de Resto

conforme dpoo ao ari. 40, §2. coinóin adxa çom o art 2, incise, IV, aHna e

.

nabos da LRF e no a rt. (O, inciso ii, alí nea e, da Reshiço do Senado Fder n'
4i20O7 Z enr$imn ia 1-1roçur~ia-Goral da Fazenda Neona
.

examdo

to Parecer PGFN/COF/

rforni

468/2OO que tais thrite reen-c.

exdusivaniene, ao art. 42 da LRF,, úníço limite legá existente, para 1â vfeito. O rferc
trigo 42 ds

O

Art, 42, É vedado ao rUtdr dc Poder cri órgão referido no cwt 20, nos 41
drí? IreS d1 ei mwdaio, ccntrir &rigç dr de., pesa que não
possa r cumprídev imegralmentefrnfro dk, ou que lenha parekrs í2 serem
dIpon.biido4e de caixa
p'r~go.a øú exncio seguiu- s» que hoj-a
Para, este feío.

di q

Parágrafo úttk, Nad€eniciç4o da dLponI&ilidade de caiw. xe'i
cnaraws
e dsss compr~ssadw a pagar até o fi nal do
exercd.o.

26.

segundo Precr Jurdio e De

-ação do Chefe ik Pier Executivo {fl.

2/27i,o Estado ráv ~7vm, rios dois últimor. quadrimestresde

seu

maidao,

obao de ~esaque no possa gw Cumprida áltegralmwC dentro de, ou que
tenha parcea a serem pagas no exercící

sem que haja uficiente

dsonibíidade, de caixa para este ofeíte, conFoe díspostúri3O ar't. 42 ZIU LRF.

Elêrtar a çjo do eufe do Poder £xj1t?Jo quanto aos eyer-riãos não

~UYados g' a

em cti
27

Parer 11U11.dí co e Dm-lavarão de Chefe do Poder Executiv o, datado de

Est ado
LI de J u nho de 20i2 fls. 360)) atst, quanto ao e&ckk ern curo que
cumpre com os detnais litnite& e ondçs fixados pelo Senado Federal e observa as

resfriç5e. estabelecidas na Lei. Complementar n° 101/2000 LRF.
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Piada

A Li n 1.079r_110041, aIterad pela MP n 5-75, de 7/8/20 12, a1terda pela Lei n

202412009, que Instituí rionnas gerais para Iietaço e c nrataçã de Parera PúbIoPrivada (PPV) no âmbito dos Poder da União, dos Esado. do Distite Federai e dos
Municípios. estabeke, cm seu arL 28, cluc a Unido nIa poderá cnceder garantia aos
denas etne caso a soma da

esas de caráter <xntnuado devadas do conjunto da

parei-as por eles contratadas tiver excedido,, no ano anterior, a 5% da receita corrente
flqida do

'cico ou se as despcas anuais dos contratos vicntes nos 10 (dez) anos

stbequernes ecederern a 5% da receita corrente líquida projetada para os respecivo
exercícios.
29.

A esse respeito, cumpre escarecer que, corferrne Parecer Jurdico e Declaração

do Governador do Estado do Cear( (fls. 21/27), as spess com PPP stwrni-se dentre
do I imíte estahdecdo no art. 28 da Lei 3 1,079i2004.
1

Ar. 21. O

o Disrao Fderil. vs, Munoípos encannuNarâC ao Mmist&io

ração "ra i
da Fazrndi o pcddo de
eçk des er.çôes de créduo de qr
trata ea Resouç.o, 1ínpan3do dc Pro~a da m wiçfjo financeira flÉruidO
corn

certid-o xp,did pelo Tribuni de Cnta cnptente
do:
) em e3açào a ecna do ddrno ereo anA1ado, o cu np eo do poo no
33: no art, 37; no § 2' do an. 2; ao 30 en ãru
2' do art, 2: no art, 231
3 to
3e noan. 10,.tdo da Lei Complementar n' 191, de 2000"
do
) eu rçio M wr-tas des 'xercccs nda no nahadus. e, quando
gncfaa
lio § " do an, 17;
em curso. o Vamprímemo da
o a. 52 no 31 de siri_ 55. e no art 7, io&'s da Lá GUIrÁPkInICI3SUF o"
art. 23 no
-resunitdas da
ÇOM as Á~nuçãe
WL de 2000 de
execução orçaïrnvia n nt de gctLz- fea:
rid.o OVO.à cr ao içemliada de dcço do chcfc & Poder Eiuive de que
serias aiedi no .oaii.adas CSIão em contntiidade com odio ria aUn n.

Parecer Jw'(dko da FrcuradotiaGra1 dc Muurio

30.

A Vro.urdoi-ía-Gera do Estado, por meio d0 PCer J'GE N 30, de

CVIO/12, a s 31f334, coui 'pea estrita adequaceão dw cláusulas contraniais da
paço de crédito externo sob anáEse,as exigcias cntitueionaíe

legais e

de cunbo Federal e itadu1, afinnando estarem Voltadas para o
endüneno do interesse

e de

politic.úb1ca condeasada no Prcjeto de

Deenvovirnen Produtivo e de Capacidades Projeto Paulo Preire".
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fldirnpktwz4 em rolação aoç Prtóroç

Para efeãos, do at 97, § 10. co IV, inciso 1, do Ato das Disposiçea
34.
Cotitucíonais Trrtórias o Mhário coniprovou a regularidade quanto à 1ïberaço
tço d
tempestiva cio precatórios, apresentando, a
3523, edain De
Regularidade quanto ao pagamento de precatórios judiciais com registro do protocolo

Tríbna1 de Justiça competente, nok tenní do art. 33, da PorarÇa 1nteiistera1
MPIMFIMCT n 507 de 24 de novenbo de 2011. A vrfçAo da regularidade por
sendo adotada tendo cm viste a decaSãG de Coehero
rutão e tais docunICUOs
Bruno Dantas, do CNJ de upenào do Cadastro de ntidsds Devdora
tnadimp!entis CEDIN (Fesso de Aompnharnto de Dcio n 0005337O2O O2OO.00OY.

00

Credenciamerno da OperaçJo 'u Banco Ceíira1

O 13nco Centrai do Brasil, tnedantc o Ú1cio
32,
24?J2Ü12fDDieinSurec. de 26 de novembro do 2012, sob os registros TA2339 o
crodeneiu à operação,
FÁ (27843 (is. 36). 'otrno
] 11
33.
O =préstimo será concedido polo
internacíonal para o
Desenvoivirnenw Agrícola - FIDA e as 1áusu1a estipuada sii a utiamcntc
itiizadas nas operações d credito coehradis eoin essainstávição,
Foi, no mais, observado o disposto no rt. 82, da Resolução nt 4/2007, do
34.
Senado Federal, que Veda d- spoiço contratual de natureza politica, t1entaiória à
soberania nacional e à orcm púhica, contràfia à Constimíção e is leis brasiltáras, bem
assim qw rnphquo cornp nsaço a torrtáica de -débitos e créditos.
35.
O rnutuáno e o Estado do Ceará, pessoa iwldiea de, díreito públco interno, a
quirn incumbe pr- tkr es atos de natureza financeira previstos con1ratulrnente.
Compete-lhe- ainda, fazer constar, opormamentç em suas wrOpostas orçamentárías, os
recursos cossái-ios ao pagamento dos rõmpiornisos assumidos.
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iv
36.

A conressão da garantia da União para a operação de crédito em exame

depende de a oriaçiio d< Senado Feckral tios remos. do doc no art. 52. inciso V
da Cotisuuiço Federal, pelo que sie propõe o eicninhamnto do assunto à
cnnsideraço do Senhor Mrnisro da Fazenda para que, entonderdo
n1atia para exwne e

37.

encaminhe

pronunuam~ do Senado Fi'der&.

Reate-se, ainda, que, previamente à assiudura dos irtr crito coriratuai

devera sr verificado: i) o cumprimento subtanciai das coodçócs prévias ao primeiro
desernhoso i) a a4mpiéncía do Ente com a Unio e suas entidade.s, controladas; e iii)
Çormizado o respectivo contno de cottjurntia.
À ConsijmÇão superior-

COORDENAÇÃO-GERAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA
UNIÃO, em 13 de dezembro de2øl2.
y2OcIJt çtzo DE OLIí-EIj4
Procuradora da Fazenda Nacional

UNIÃO, em

De acordo. À consideração da Senhora Procuradora-Geral Adjunta.
COORDENAÇÃO-GERAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA
LLI de dezembro

t4VJ 10
JOSO OLIq)
Coordenador-Geral, Sustituto
Aprovo o Parecei. À Secietaría-Executiva deste Ministério da Fazenda
para posterior encaminhamento ao Gabinete do Senhor Ministro.
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em
de dezembro de 2012.

u-_

D0
ço ,m=,4 ÍÀc os o
Procuradora- àiíÍ Adjunta de Consultoria Fiscal e Financeira
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\ TE5OURONACIONAL
Processo n 17944.003949/2012-02
Governo do Estado do Ceará - CE
Parecer n° 1683 /2012/COPEM/STN
Brasília. 22 de novembro de 2012.
ASSUNT0 Operação de crédito externo, com
garantia da União, entre o Governo do Esiado do
Ceará - CE e o Fundo Internacional para o
Desenvolvimento Agricola, rios valores de SDR

20.624.403.00 e € 5.948482.00 destinados ao
fLliai]ciarnento do Projeto de Desenvolvi lierik,
Produtivo e de Capacidades - PDPC- Projeto Paulo
Freir e.

PEDIDQDFICONCESSÃO DE GARANTIA.

RELATÓRIO
1.
Trata o presente parecer de pedido de concessão de garantia da União à operação de crédito
externo, de interesse do Governo do Estado do Ceará - CE com o Fundo Internacional para o
Desenvolvimento Agrícola - FIDA, nos valores de S[)R 20.624.403,00 (vinte milhões, seiscentos e
vinte e quatro mil, quatrocentos e trás Direitos Especiais de Saque) e de € 5.948.482.00 (cinco
milhões, novecentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e dois euros) . destinados ao
financiamento parcial do Projete de Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades - PDPC- Projeto
Paulo Freire.
RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS - COFIEX
2.
A Coniissão de Financiamentos Externos - COF1EX, por meio da Recomendação n° 1296.
de 20/12/11 (f]s. 18), homologada pelo Sr. Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão em 2711211 1, alterada pela Resolução n° 626, de 09/0412012 (lis. 19), recomendou a
preparação do Projeto no valor de SDR 20.624.403 e € 5.948.42.00, com contrapartida de USS
40.000.000.00.
OBJETIVOS DO PROJETO, ARRANJO INSTITUCIONAL E ANÁLISE DE CUSTORE, NE
3.
De acordo com o Parecer Técnico de 04/06/2012 (lis. 30/42), o objetivo geral do Projeto
contribuir para a redução da pobreza rural no semiárido cearense por meio do desenvolvimento do
capital humano e social e do desenvolvimento produtivo sustentável pautado na geração de renda.
110 âmbito agrícola e não agrícola, com foco principal em jovens e mulheres.
4.

Os objetivos especificos, ainda de

acordo com o referido Parecer Técnico são

a) Fortalecer a capacidade da população rural e das organizações comunitárias e econômicas
para identificar, priorizar e solucionar seus problemas, forrar lideranças e melhorar sua
capacidade de participação nos processos decisórios 1ocais
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h) Apoiar o estabelecimento e fortalecimento de iniciativas produtivas comunitárias e
faiiiiliares, aumentando suas capacidades e habilidades para desenvolver negócios rurais e
acessar aos mercados, incluindo os mercados institucionais e às outras políticas públicas
para agricultura familiar; e
c) Fomentar o desenvolvimento produtivo sustentável, agrícola e não agrícola, que incremente
a produtividade de comunidades e unidades familiares gerando oportunidades de renda e
emprego e levando em conta a adoção e promoção de práticas agroecológicas e o manejo
sustentável de recursos naturais.
5.

O Projeto está estruu.irado em dois componentes:

(1) Componente de Desenvolvimento de Capacidades: as atividades deste componente serio
organizadas em torno de sete eixos: a) capacitaço em políticas públicas; b) fortalecimento cia
iniciativa local e desenvolvimento de lideranças; e) desenvolvimento de capacidades para a
produção e o manejo dos recursos naturais; d) desenvolvimento organizacionai e capacitaço para a
gestão e comercialização; e) formação de jovens; f) fortalecimento das capacidades das equipes de
assessoria; e g) mobilização e controle social.
(2) Componente de Desenvolvimento Produtivo e Sustentabilidade Ambiental: este componente
financiará: a) investimentos que aumentem o capital produtivo no intuito de intensificar e aprimorar
a produção primária e sustentável na agricultura familiar; e b) infraestruturas associativas de
beneficiamento com o objetivo de agregar valor, gerar renda e novos empregos, a ser financiado de
acordo corri o potencial de produção e mercado das atividades a serem apoiadas
6.
A Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará será o órgão executor do
Prdjeto.
O Parecer Técnico evidencia que a meta do Projeto é reduzir o índice da pobreza extrema
7.
em 35% na área geográfica onde ele será implementado, permitindo assim melhorar os níveis de
vida de agricultores familiares ei'ii 31 municipalidades do Estado do Ceará e beneficiando
diretamente um total de 60.000 famílias.
FLUXO FLNANCEJRO
De acordo com informações do interessado, o Projeto contará com investimentos totais de
8.
aproximadamente US$80.000.000,00, sendo SDR 20.624.403,00 e de E 5.948,482,00 financiados
pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola - FIDA e US$ 40000000,00 provenientes
da contrapartida estadual. De modo a unificar as moedas, o montantes em Dólar e SDR foram
convertidos para EURO. As fis. 108 encontra-se o somatório dos valores da contrapartida e
liberações, conforme quadro abaixo:
EURO
Total
Libeiraçôcs
Contrapartida
Ano
2,427.935,69
4,855,871.00
2012
2.42793569
8.497.775.00
4.248.887,45
4.248.887,45
2013
14.567.614.00
7.283.807,06
7.283.807.06
2014
15.174.598,00
7.587.299,02
7.587.299,02
2015
17.602534,00
8.801.266.86
8.801.266,86
2016
60.698.392100
30.349.196.08
30.349.196,08
TOTAL

1

1
J
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CONDIÇÕES FINANCEIRAS
Conforme minuta do contrato de emprestimo (fis. 133/140). as cond:çoes financeiras da
9.
operação de crédito em foco. mnsericlas no Sistema de Registro de Operações Financeiras ROF. do
Banco Central do Brasil, sob os registros TA623839 e TA 627843 (fls. 24/30), objeto de
manifestaça favorável desta Secretaria, serio as segtntes
Cd

Fundo InternaconaI para o Desenvo!venicjAgncofa

Valor da Operação

SOR 20,624.403.00 e

rrzo 'otal

€ 5.94482.0U

anos, ncluido o periodo do 3 anos de

rcia

Carência

3 anos

Anoii-szaç5o

30 pa-'ceLas semestrais, iguais e consecutivas, a seren pagas nós dias 15 de maio
e 15 de novembro dc cada ano.

Juros

Taxa de fures definida semestrainienie pela díretona da FlUA. A1iíantente. a
taxa aplicada ë 1,08% ao ano para empréstimos w-diiiários em SDR e 1.2 ¼ ao

ano para os empréstimos cci EURO.
observação

W

Opa _gameniz, do serviço da divida - principal e juros - será efetuado Cfll USS
idos estados Unidos da América para o empréstímo em SOR e em [-'-UR para o
CmflP1éStim0 em EURO.

Foi anmado ao presrtte parecer e ao processo

fl. 322), o cálculo estimativo do

serviço da

dfvida. bem como do custo efetive médio da operaçSo com o Fundo Internacional para o
Desenvolvimento Agrícola. situado em 1,10% a.a.. Considerando o custo médio atual de captação
do Tesouro. obtido pela comparação da rnodifk.d dw'a/krn da operação analisada com a da Curva
Zero Soberana do Tesouro Nacional, a operação encontra-se em patamares aceitáveis para esta
Secrelaria.
REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS
1.
Relativamente ao disposto na Lei Complementar n' 101/2000 (Lei de Reponsah11idade
Fiscal - LRF). nas Resoluções do Senado Federal (RSP) n 40/200 1,n 43/2001 e n 48/2007 e na
Portaria MEFP .r1' 497/90, e alterações, com vistas à concessão da garantia da (Jriio, vale ressaltar o
lute:
1— VERIFICAÇÃO DOS LiMITES PREVISTOS NO ÁRT. 32 DA LRF
12,
Mediante Parecer rf 1488Í2012/COPEM/STN, de 3/09/2012 (Ps. 220/222). esta
Cuordenaçào -Geral de Operações de Cr<d!to de EstWos e M unici pio s COPEM pronunciou-se
quanto aos limites e condiç.Oes para a contratação de operação de crédito externa pelo Governo do
Estado do Ceará, tendo sido cumpridas as exiéncias dispostas nas R SF n 40/2001 e 43/2001 e
suas alterações, e atendidos os requisites mínimos previstas no a1. 32 da LRF. As inÓrmaçôes
constantes do citada Parecer são válidas por 270 (duzentos o setenta) dias para apreciação do
Senado Federal.
II- INCLUSÃO NO PLANO PLURIANUAL
13.
O Parecer Juridico e Declaração do Che do Poder Executivo, às lis. 21/27 e 28, informa
que o Projeto Paulo Freire está inserido no Plano Plurianual para o quadriênio 201212015.
estabelecido pela Lei n 1S.109. de 02!02Ol2, no p rana Desvrento Rural. ota117,ando
R$2 1 ?923.293,&J para 0 período.
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P1EVSO ORÇ&MENTÂIUA

4.
d C hefe k Poder
2U2 * U8, Per
ko e
Consta, às, f1.
UG/2012.. de 02/01/2O2. que esmita a receita e
Eeçui'o, nforrnando ue cotisrn na Izí n°
figa a despe-" do Estado part. ' exercfta de 202, dcvt,,I Ç&5 para a cxecuço do Projeto em te
ongdas da seguí nte íorma:
.

para
emo;;
isc de fecwo
O uonn de R 4 -4,
nte
do Esxodo do Ceará; e.
por
eon
apartt
1a1
por
p
2550Q0,00
â
b) O notanie de R
nsignados RS 73.Li6OO
Para o paemnto do dipr
de, opçac esrno
orçado& de forma goba1, sendo que, na oçorência de eeua crscimo Cwe-5 recur
ero sup1emd0.
estado, ernende-e que o mutuário
ASSIm, ensderandr as irtformaç-Nes Presiadas
das doçe ne-cr~as ao nresso elos recr e,tenx. Com rebço à onpa1id
o mutuário mantenha o cronogratoa apresentado. deverá prideitcar as medidas e&cu
de fcrna eq çotara insuficíêneia de recrso de cnteanrtida.
15.

W AUTORÍZAÇÃO LEGISLATIVA Có raçIu e Co trgarantia C

røIia da

1Jrio

i42, de 23(04/2Q2 (fls 20) au;riríza o Pour Executivo a contrauç
16.
A Le i Etadut «
opeaço de rréditc, externo Com o Fundo Inze~1zonal de Denvoírnno Agroa. oo v aio O
SOR- 206244000 (víniu. mihes. se
Los e 'te e quatro rn quaOeeflLO c rs Dr&tos
e de € 5.9442,00- (cinco mihe, Em~i xnios je qrenta 41 oito miL
Especiais de Saq
e à tenta e do15 eu,-OS) desti nados ao fçianciamento do Ptojeo de Do1rncoo
POPC. Projeto Paulo reire. Dispõe que o Vetder Etv'o do
Prothnvo e de Capcdade
Estado está autorizado a vr.cuar como o ragranias à garana da Unio, as cotas da P.epatiç
C
1 e 1, e nú, art. 159, ine. i, Ulínca
õ$ Receias TI-3 tria, esda no * -t.
no art, 15.. íncís,35
11 e M. nos
íocio ii. çomp mentads pela eitas prp-a
Federal, bem como outras garantas iem
termos do 4 4 do ac. 167, todos da Con
.

-

,

adinas.
V LIMITES PARA CONCEÃO VE GARA NTU DÁ 1JNÃO
ttda no keatôro de Gestão Visual da Uio para a 20
17
Dv ucordooom as oç?e
Qtdrimstre)201 2 ffis, 306), há nuirgem, na presente data, para a co ces$o da pleiteada ranxo
da Uoio, dentre do 1aite estabeleçido no art. 9' da RSF ri 4 Sf2007.

CAPACftMD Di PAGAMENTO E ASPECTOS )FISCAIS DO ESTADO
Segundo aniise da capacidade de pagarnerno,

sda n ea n

913/2O2I]COEM JSTN, de 04/10/202, (fis. 2461247), a efeaço obtida resukante da
que
peetos fiscaín e ricos de rníffito, indicou capcdade de pa oento C
do
indicador
de
Endiidinieni~
e
ao
dkaor
de
ao
atende ao
ccn -espoude a iwaço em troe o ente
rjio xenár, cocomtant; aos itens II e III do capor do art 5° da
da DMda, Do
díeda ao
Poravia MF n' 306F2012-, fcado a cso de garaoda da Un
pronuciameno favarãVel do Sr. Secretario do Tc.souo Wocnei, nos tmo do disosn no art.
da citada Portaria.

19.
Entretan!o, o Sr. Secretário do Tesouro Nacional, considerando que o Estado atende aos
criltrios da Res. N 43/2001 do Seriado Federa! quanio aos limites que tratam os incisos 11 e fl. d
art. 7° desta Resolução. manifstou-e favoravelmente quarto ao pleito do Estado com vistas a
considerá-lo elegível para a concesso de garantia da União, noS trrnos do alt 90 e do inciso 1 do
art. 10da citada PorzaiaMF n'
306,21012.
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20.
Com relação à adimplência de metas e coniprumíssos assumidos no Programa de
Reestruturaç.a e Ajuste Fiscal (LeL n° 9.496/97) e obrigações (Lei r S727/93), segundo informa o
memorando n° &2012JCOREM/SURlN/STN4F-DF, de 23110/2012 Øls- 245), o Estado
contra-se adimplente com as metas e C0,111promi5s05 assumidos no Programa. em conformidade
corbi o disposto na Icsoluço n 43/2001-SF e a operação de crédito em questão não representa
violação do acordo de refinanciamento firmado com a União. nos termos do inciso IV, art. 5),
Resolução n4/2001 -SF.
VIF. CONTRAGAR4NT1AS A 'GARANTIA DA UNIAO E MARGEM »ISPONJVEL
21,
confone mencionado. o Poder Execulivo du Estado está autorizado a vincular corno
coniragarantas á garantia da União, as cotas da Repariiçâo das Receitas Tributárias- estabelecidas
no arr. 157, incisos 1 e 11, e no art. 159. inc. 11 alínea "a"e inciso li, complementadas pelas receitas
próprias estabelecidas no art. 155, incisos 1, II e III, nos termos do § 40 di arr. 167, todas da
Constituição Federal, bem coma outras arantias em díreitci admitidas,
22.
Segundo estudo elaborado por esta Secretaria acerca do comprometimento das tïausferôncs
Ceder-ais e receitas próprias do Estado do Ceará. conforme informaçci consignada ao Memorando n
137/2012JCOAFUSURINISTN/MF-Dr, de 2809.2012 (fls. 2401241), as garn1ias oferecidas par
aquela entidade federativa são consideradas suficientes para ressarcir a União, caso esta venha a
honrar compromisso na condição de garantidora da operação em epígrafe.
23.

Assim, deverá ser formalizado o contrato de cantragarantia com a União, podendo o

Governa Federal reter as imporiâncías. necessárias para satisfação dos com omissos assumidos
diretamente das transír&tcias federais ou das contas c entra lizadciras da arrecadação do Estado.
VIII - SITUAÇÃO DE Ai)IMPLÊNCIA E ANTECEDENTES JUNTO À SECRETARIA DO

TESOURO NACIONAL
24
Mediante Parecer Jurídico e Declaração do Governador do Estado do Ceará, de 28106/2012
(fis. 2 1/27 e 28), o Chefe do Poder Executivo informa que os números de registros no CNPJ dos
Õrgos da Administração Direta do Estado estão em cor,forni'idade com o Cadastro único de
Convênios CAUC.
25.

A veriflcaçâo de adimp1ncia com as instituições integrantes do Sistema Financeiro

Nacional, em atendimento ao art. 16 da RSF n 43/2001. deverá ser feita mediante consutta 20

Sistema do Banco Central (SISACEN/CADIP), tendo por base a liso der CNPJ constante do
CAtJC.
Dessa forma, face ao mandamento legal mencionado acima, veriflecir-se que o Governo do
26.
Nslado do Ceará encontra-se adimplente com as instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, conforme resultado de consulta ao SISBACEN/CADIP, realizada em 22/11/92 (fls. 12ffi.
A vemlflcaç.ão da adiinpiêiicia financeia em fce da Admínisiração Pública Federal e suas
27.
emidndes controladas e de recursos dela recebidos poderá ser feita mediante consulta ao CAUC, por
ocasião da assinatura do contrato de garantia, nos termos da RSF n 41/2009, que alterou a RSF n
48/2007.
28.

Segundo procimenro de consuita cstabelcido pela Coordenação-Geral de Haveres
Financeiros (COA l), mediante Memorando n' 500/201 0/COAFIISUBSEC4/STNÍMF-DF. de
13/09)'2010 (fis. 3 1 7) cumpre infomiar que não constam, na presente data, em relação ao Ente.
Pendências referentes aos financiamentos e refina nciamenios concedidos pela União ou garantias
por ela honradas.
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29.
Por fim, em cumprimento à Emende ConsÚ1 ucional n
de 06,122009, rc1aa a
pagamito de precatórios, esclarecemos que restou frustrada a tentativa de verificação da
adim1ência ao Ente, pois 'contbrme decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro
Bruno Dantas no processo de ACOMPANHAMENTO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO n
0005633-70.2030.2.00.0000, as emiss2ies de certichies e as consultas ao Cadastro de Entidades
Devedoras Inadimplentes (CEDIN) foram suspensas até decísao final de mdrfto no refiido
processo" f1. 319). [)Csse 1orma, previamente á formalização dos instrumentos contratuais a
PGF/COF verificará a situação de adimplénca do £nÉ,
IX - ALCANCE DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
30.
Encontram-se ás lis, 133(135 as minutas contratuais negociadas do Acordo de Emprstimc e
do Contrato de Garantia para o Projeto em tela. A Cláusula 2 da Seção E da referido contrato
estabelece as condiçes prévias ao primeiro desembolso.
31.
De modo a permir uma boa execução do Projeto, entendenrios que. preliminarmente á
formalização dos instrumentos contraluais, de'a ser verificado, pelo Minitrio da Fazenda, o grau
de cumprimento da mencionada condie.ionalidade mediante, inclusive. manifestação prévia do
credor.
32.
Entendemos que as obrigaç&s contratuais constantes das referidas minutas são passíveis de
cuprimcnto pelas partes envolvidas, no atribuindo ao Tesouro Nacional rscos superiores àqueles
normalmente assumidos em operações já contratadas com organismos multilaterais de credito.
X - DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS- RSF 48/2001,LRFe Li nu II.079/20I4
33.
Cumpre esclarecer que estão apensas ao processo fIs. 307/336) s inforrnaçes elaboradas
pela STN relativas às finanças da Unio, as quais encontram-se atualizadas em
http17www.tesouro1zenda.gov.br.
34.
O Tribunal de Comas do Estado do Ceará. mediante Certidão (lis. 264/287). de 09/10/2011
informou que no exercício de 2011 (último analisado, a despesa com pessoal dos Poderes
Executivo, Legislativo incuindc o Tribunal de Contas, e Judiciário, bem como do Minístrio
Público. no extrapolaram os limites estbeíecidos no art. 20 da Lei Complementar iV 101/2000 LRF. Relativamente ao l e 2 quadrimestres do cxercicio eni curso de 2012, o Tribunal de Contas
certificou que a despesa com pessoal dos Podares Executivo, Legislativo incluindo o Tribunal de
Contas e Judiciário, bem como do Ministério Pi'bice, situoue dentro dos límites estabelecidos
peia LRF.
3$.
Consta ainda, declaração do Chefe do Poder Exmutivo do Governo do Estado do ceará de
1 9.08.20 12 fls. 28v) informando que, pura o exercício em curso, a despesa com pessoal dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, assim como do Ministério Pib1ico, situa-se dentro dos
limites estabc3ecdos na Lei Complementar n 101/2000.

No que conçCtne ao pleno exercício da competéncla tributária do Estado. bem como o
36.
cumprimento dos artigos !9,9 n. 232, ambos da Constituição Federa t, o Tribwial de Comas do Esid
do Ceará. na Certidão mencionada no parágrafo anterior. atesoo o cumprimento destes d4spsitivo
pequis em 20i 1011imo exercício analisado).
37.

Com relação á exigência de comproaço de obediáne ia no limite de Restos a

conforme disposto no art. 40 §2 eombindo com o art. 2. inciso IV. alínea e. ambos da LRI e no
art. 10 inciso 11, alínea ç, da Resoluço do Seriado Federal n 48/2007. é entendimento da

PGFN/COFfn 468'008.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme exarado n,.-2
que tais limites refbrcni-se, clufvamente, ao art. 42 da LRF, tinco límfte legal existente para tal
efeito. O refirrido artigo 42 dispée o
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'Ari. 42. È vedado ao tjuar de Peie ou àrgío referido no art 20. nos últimos dois
cuadrirnetres do seu mandato, conttar obrigaç.o de de peso que no possa ser curnprd

imegralmente dentro dele, ou ue e*ha prcdas a serem pagas no exeko seguffle sem que haja
suficiente dispo&bJidadedeeaia paaete efetu.

Parágrafo único. Nadeterminação da dkponilidak de caixa, serão considerados os
encargos e despesas comprornLsadas a pagar alé o fin& do
W

Segundo Parecer iuridio e Declnraço do Cbcfe do Poder Executa (fls. 21/27)- e Estado

no co rarj., nos dois Oitims quadrirriesrres de seu mandato, ohriaço de despesa que não possa
ser cumprida integralmente dentro de--, ou que tenha parcelas a serem pagas rio erc
setuinte
sem que haja -,wÇii-c,'cnW d ponibiidade de caixa para esse elit. confomc disposto oo art. 42 da

LRF.
39,
A Lei n° 11O7/2004. alterada pela MP n' 575, de 7/9)20L. a!lerada peta Lei n'
12.02412009, que institui normas gerais pam licitaçáo e contratação de Parceria PObllco.-Privada
no rnblto dos Poderes da Unie, dos
tdos. do Dstro Fede.-ai e dos Mnrpios.
es1abeece, em seu ar. 2, que a União não poderá iconcedor garantia aos demais entes coso o soma
das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das pacerias por eles e~ -aladas tiver
excedido, no ano anterior, a 5% da receita corrente liquida do exercco ou se as despesas anuais dos
conti'as vigentes nos 10 (dez) anos subsequentes excederem a 5% da receita corrente líquida
-ejetada para os respectivos exercíciosesse respeito, cumpre esclaweer que. conforme Peer Jurdico e Dcc aração do
Governador do Estado do Ceará (fls. 21127). as despesas com PPP stainr dentro do limite
estabelecido no art. 23 da Lei 11.079/2004.

CONCLUSÃO
41.
Diante do exposto, nada temos a opor à concessão da pleiteada garantia da União, desde
que, previamente ã assnalora dos instrun1enlos contrai:uais, seja verificado pelo Ministério da
Fazenda ) o emprimeno bstancil das conconatidadesmerzíOnadas no parágrafo 30 deste
Parecer; ii) a advmptêncía do Ente com a Unio e suas entidades controladas e ii) formaizado o
respeco cone-ato de eontragaranmia

Sugerimos o encaminhamento do processo a° 17944.000949/2012-02 â Procuradoria-Geral
42.
da Fazenda Nacional - PGR"/COF para as providências de sua alçada.

A consideração superior.

PATRÍCIA C. P. MARTINS
Analista de Finanças e Controle

De acordo.

"à

EDUARDO COUTINHO G4Iflt
Subseercuirio do Tesouro '4biona1
Portaria MF 501. de 17.0S2012
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BANCO CENTRAL DO BRASIL
Oficio n°25J 12012—Depec/DícínlSurec
Pt, 1201569355

Brasília, -de novembro de 2012.

A Sua Senhoria a Senhora
SÔNIA DE ALMENDRA FREITAS PORTELLA NUNES - Coordenadora-Geral
Coordenadoria de Operações Financeiras da União - COF
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN
Esplanada dos Ministérios - Bloco 'P' - 8° Andar - Sala 903
Fax: 613412 1740
70048-900 Brasília—DF
Assunto: Credcnciamento - ROFs TA623839 e TA627843 - Estado do Ceará
Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA

Senhora Coordenadora-Gemi.
Referimo-nos aos ROFs TA623839 e TA627843, por meio dos quais o Estado do
Ceará solicita credenciamento para negociar as operações de crédito externo com o FIDA, com
garantia da República Federativa do Brasil, nos valores de até SDR 20.624.403,00 e €
5.948.482,00, respectivamente, destinados ao financiamento do Projeto de Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades - Projeto Paulo Freire.
A propósito, informamos que, por meio do Oficio n°19,2012—DepecDicin/Surec
2.
(anexo), o Banco Central do Brasil, com base no Art. 98 do Decreto 93.872, de 2112.1986 e na
Portaria 497, de 27.8.1990, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejarneiito1 credericiou o
Estado do Ceará para negociar as referidas operações, nas condições constantes dos citados ROFs.
Atenciosamente, -

f14Ló

zJ

Fernando A. de M. R. Caldas
Chefe Adjunto de Departamento
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GOvERN0 DO
ESTADO Do CEARÁ
/'r,trdori

(it,1l d. !tQdr

PARECER PGE n330/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 124302939
ASSUNTO: CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EXTERNO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ E O
FIDA, DESTINADO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E DE CAPACIDADES —
"PROJETO PAULO FREIRE".
INTERESSADO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO O CEARÁ

CONTRAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO
EXTERNA COM GARANTIA DA UNIÃO.
"PROJETO PAULO FREIRE". PLENO
ATENDIMENTO
DAS
EXIGÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS,
LEGAIS
E
INFRALEGAIS FEDERAL E ESTADUAL.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE
ATENDEM AO INTERESSE PÚBLICO E À
SATISFAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DAS
FAMÍLIAS RURAIS E DOS SEUS
PROCESSOS PRODUTIVOS. PARECER
INTEGRALMENTE FAVORÁVEL À MINUTA
CONTRATUAL
DO
EMPRÉSTIMO
PRETENDIDO. PELA SUA SUBSCRIÇÃO
POR PARTE DO EXMO. SR. GOVERNADOR.

Cuida o Procedimento Administrativo em referência, de requerimento da
Secretaria do Planejamento e Gestão — SEPLAG, em que se objetiva a análise jurídica das
condições contratuais estabelecidas entre o Estado do Ceará e o Fundo Internacional de
Desenvolvimento Agrícola - FIDA, para a contração de empréstimo externo, por até DES
20.624.40300 (vinte milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e três Direitos
Especiais de Saque do Fundo Monetário Internacional) e por até E$5948.482,00 ( cinco
milhões, novecentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e dois euros) , a serem
destinados ao Projeto de Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades - Projeto PauloFreire.
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De maneira sumária, pode-se dizer que o Projeto Paulo Freire possui por
escopo reduzir a pobreza e elevar o padrão de vida das Famílias dos agricultores de 31 (trinta
e um) Municípios do semi-árido, em quatro territórios de Estado do Ceará, mediante a
melhoria da sustentabilidade da produção para aumento da renda rural, com foco prioritário
sobre os jovens e as mulheres.

Da análise dos documentos que compõem o procedimento foi percebido o
atendimento ao art. 49 da Constituição do Estado do Ceará (CE/89), que disciplina ser da
competência exclusiva da Assembléia Legislativa autorizar o Governador do Estado a efetuar
ou contrair empréstimos.

Com efeito, tal autorização se concretizou por meio da Lei n° 15142, de 23 de
abril de 2012, em que é autorizado o comprometimento, com garantia da União, de operação
de crédito até o limite DES 20.624.403.00 (vinte milhões, seiscentos e vinte e quatro mil,
quatrocentos e três Direitos Especiais de Saque do Fundo Monetário Internacional) e por até
E$5.948.482100 ( cinco milhões, novecentos e quarenta e oito mi], quatrocentos e oitenta e
dois euros), com o oferecimento, em contragarantia, das cotas resultantes da vinculação da
repartição das receitas tributárias do art.

157, 1 e II, e 159, 1, a", II, da CF/88,

complementadas pelas receitas próprias do art. 155, 1, li, e III, nos termos do art 167, §41, da
CF/88.

Ainda sob o enfoque da referida Lei Estadual ri° 15.14212012, cumpre esclarecer
que a operação de crédito deve integrar as metas e prioridades da L.D.O e do PRA
Estaduais, incluindo as respectivas dotações necessárias ao cumprimento das
responsabilidades financeiras na Lei Orçamentária Anual.
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Compõem ainda os fólios administrativos, o "Pedido de Verificação de Limites e
Condições para a Operação de Crédito Externo", subscrito pelo Exmo. Sr. Governador do
Estado do Ceará e endereçado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda,
bem como o Cronograma Financeiro da Operação de Crédito", em que são evidenciados,
dentre outros critérios, os encargos de inadimplência, taxa de juros efetiva, prazo de carência
e de amortização.

No que pertine à apreciação da avença, debruçando-se sobre a versão
contratual traduzida por intérprete juramentada, atesta-se que todas as cláusulas foram
disciplinadas tendo por objetivo a liberação dos recursos do empréstimo de acordo com o
cronograma de execução do Projeto, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento
Agrário do Estado - SDA. Todas as despesas elegíveis que podem ser financiadas pelos
rendimentos do empréstimo, e seus respectivos percentuais de gastos, estão identificadas na
"Tabela de Alocação', Anexo 2 do contrato.

De outro lado, as exigências por parte do agente mutuante estão todas voltadas
à efetiva estruturação, operacionalização e implantação do Projeto por parte do Estado do
Ceará, com a gestão, a coordenação e a execução compartilhadas em uma estrutura plúma
que envolve desde o Conselho Estadual para o Desenvolvimento Rural Sustentável até a
criação de Comitês Estratégicos, com regras claras de controle e de aquisição de produtos e
desenvolvimento de projetos, em total consonância com os anseios e com as balizas legais
da Administração Púbica.

Às fis., observa-se a minuta padronizada do Contrato de Garantia da União, já
com os dados referentes ao Projeto e aos valores devidamente inseridos e no aguardo da
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análise e da aprovação pelo Ministério a Fazenda e pela Procuradoria da Fazenda Nacional,
sendo a próxima etapa deste processo,

ri

Em conclusão, pelas situações externadas e identificadas. esta ProcuradoriaGeral do Estado do Ceará conclui pela estrita adequação das cláusulas contratuais da
operação de crédito externo sob análise, às exi gências constitucionais, legais e infralegais,
de cunho Federal e Estadual, afirmando estarem voltadas para o atendimento do interesse e
da políti ca pública condensada no Projeto de Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades

-

Projeto Paulo Freire', e, quando ultimadas as providênci as de responsabilidade e de
competência da União, sem que haja alteração dos documentos ora analisados, recomendase sua subscrição, pelo Excelentíssimo Governador do Estado do Ceará
Ferreira Gomes.

.

.E o parecer, S.M.J
Fortaleza, 01 de outubro de 2012.

m~
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PARECER JURÍDICO E DECLARAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO

Fortaleza, Ceará, 11 de junho de 2012
1.
Trata-se de análise das condições legais para a cprratação pelo Estado d
Ceará de operação de crédito, composta por até DES 20.624403.00 (vinte milhões,
seiscentos e vinte e quatro mil, quatrocentos4
é trsDireitos Especiais de Saque do -Fundo Monetário internacional) e por até 5448.492100 (cinco milhões, novecentos e
quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta/e dois euros)Aunto ao Fundo
Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) destinado,b financiamento do
Projeto de Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades -. P'DPC - Projeto Paulo
Freire2,

Atestamos que:

a)

A operação de crédito foi autorizada por intermédio da Lei n° 15.142, de 23 de
abri] de 2012, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 2 de maio de 2012;

b)

Os recursos da operação de crédito pleiteada estão inclusos no orçamento
nos lermos do inciso II do § 10 do art. 32 da LRF. Os recursos não
serao aplicados em despesas correntes;

/

O Estado do Ceará, em relação ao art 33 da Lei Complementar 101/2000,
não
realizou operação de crédito com infração ao disposto na Lei
\
JeaIizou parcelarnntos d
\ Complementar n° 101, de 2000 e também
instituições não-financeiras
d)

O Estada do Ceará no ntratou operação no âmbito do Programa Nacional
de Iluminação Pública Eficiente - Reluz, estal3lecido pela Lei no e.oei de
24f7/2000;

e)

O Estado do Ceará, em relação ao art. -35 a Lei Complementar 101/2000,
9J.itro Ente da Federação; /•
não realizou operação de crédito jun

f)

O Estado do Ceará não praficou nenhuma das ações vedadas pelo
Resolução n°43/20 do Senado Federal;

g)

A operação de crédito pleiteada está prevista no Programa de Reestruturação
e Ajuste Fiscal-do-Estado -q com a denominação Projeto Paulo Freire" pelo
valor de1$ 738760130B1jtnta e três milhões, oitocentos e setenta e seis
mil, treze.. £naise oito centavos) e não representa violação do acordo de refinancianieto firmado com a União, nos lermos do inciso IV do art. 51 da
>
Resolução n14312001 do Senado Federal;

\

t»

o

U

a
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h)

Declaro que o Estado do Ceará está ciente da responsabilidade de estar
adimplene com instituições integrantes do sistema financeiro nacional, para
flns de comprovação da vedação a que se refere o art 16 da Resolução n° 43,
de 20011 bem como das demais adirnplências exigidas por aquela Resolução
(INSS, FGTS, CRP, RFBIPGFN e Dívida Ativa da União) no ato da assinatura
do contrato;

i)

O Estado do Ceará, em relação às contas dos exercidos ainda não
analisadaselo Tribunal de Contas, inclusive o em curso, cumpre o disposto:
a) no rt. 23 limites de pessoal; not. 33 não contratação de operação de
crédito
z
com infração do dise's na Lei Complementar n° 101, de
2000; flD rt. 37 — não realização de operações vedadas; noEpicação
atório resumido da execução orçamentária e no
'55)- publicação do relatório de gestão fiscal, todos da Lei Compleentr rio
'tÇil: de 2000, bem como cumpre o disposto no inciso III do art. 167 da
Constituição — limite das operações de crédito em relação às
s de
capital,
-

1)

Relativamente aos exercícios corrente e anterior,
(despesas de capital) a serem deduzidas do cálculo do montante de despesas
de capital para a verificação do limite e que se refere o inciso III do art. 167 da
Constituição Federal, ria forma do §21 do art, 6° da Res. N° 43/2001-SF,
conforme descrito nos quadros a seguir:
IM

STADoDOCEARÁ
COO RE)DOR* [P0 T $JUEO ESTADUf.L
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k)

Estão atendidas as disposições do ncisoI do artigo 16 da Constituição
Federal conforme os critérios definidos r-noa Resoluçãon°43/2001SF;

1)

O Estado do Ceara1umprybs demais limites e condiçoes fixados pelo
Senado Federal e obs"eva-g restnções estabelecidas na Lei Complementar .7
n° 101/2000 LRF;
Em observância ao §40 do art. 18 da Res, SF N°43/2001, o Estado do Ceará
—

m)

onradê—n~a União em decorrência de garantia prestada

não teve dív

n)

em operação de crédito, relativamente a dívidas ainda não liquidadas;
O Estado do Ceará não foi chamado a honrar, nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses, a contar do mês de análise, quaisquer garantias anteriormente
prestadas;

o)

O Estado do Ceará, relativamente ao art.23 da Lei Complementar 101/2000,
apresenta no quadro abaixo os seguires valores das despesas com
pessoal no período de 0512011 a 0412012:_
-
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Declaro que constam da Lei n° 15.110/202, de 02/01/2012, que estima a
recepta e fixa a despesa do Estado do Ceará para o exercício ¥2012, na
data de 01/0612012, dotações suficientes para a execução do Prto de
Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades (Projeto Paulo Freire),
especificadas da seguinte forma:
-

Ingresso de Recursos Externos e Contrapartida LocaL
-

Operiço(F1DA Conpartida(Recursos
—OrdhTfto
Fonte G4)
Forte 00)

PROGRAMAM

02g- DSEWVOLVIMENTOAGROPCUÁRIO
14023- PAP- COMP1- DSEI/OLVíMEI'ffOPRODUYÍVOE
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
1404 PAP- C.OMP II- F TALECMITO INsTrFUOONAL 1
:.TOTAIS
-A:.ï

14.09.G0O

266.000

11.559.600

-

O9.6O0

:.

ResLrro por Fonte:
00 RECURSOS ORO1NARO5
64- OPÇÔES DE CRO

.------

-

(TNAS TESOOtF
-

.

150000
1Q&o0
/. 2G.OQO1
.-

255.000
1409.600

Para o pagamento de juros e encargos da divida, estão previstos na Lei n°
15110/2012, de 02/0112012, de forma global, R$ 703.891.56800 (setecentos
e três milhões oitocentos e noventa e um mi!, quinhentos e sessenta e cito
reais), sendo que na ocorrência de eventuais acréscimos, estes recursos
serão suplementados.
-

q)

Declaro que o Projeto de Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades
(Projeto Paulo Freire) está inserido no Plano Plurianual do Estado do Ceará,
estabelecido pela Lei n° 15.10
êD2701]2OÍno Programa 028
Desenvolvimento Agropecuário, totazando, R$ 217.923.293 (duzentos e
dezessete milhões, novecentos e vinte e três miJ, diiose -noventa e três
reais) no período, da seguinte forma:
PROGRAMA-

[028 DESENVOLVIMENTO REGIONAL
-

r)

41.111 .0O0 1176. a12.293 -2,17~, 92.1293
rOTA1S,41 111 õóõJ176 812 293[217 923 253

II

O Estado do Ceará, em relação às contas ainda não analisadas pelo Tribuna!
de Contas, cumpre o dispostoNo ar
8 d Constituição Federal, tendo aplicado em ações e serviços
públicos de saúde no exercício de 2QJ[, o percentual de 17,17% calculado de
acordo com o estabelecido pela EC 29/2000;
-

No art/12' da Constituição Federal, tendo aplicado na manutenção e
desenvolvimento do ensino, no exercício de 2011 o percentual de 2691% da
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferéncs,
-

-

No art.(Í)a Lei Co lementar n° 10112000,
-
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Declaro que as despesas do Estado do Ceará com Parcerias PúbIicoPrivadas PPP) situam-se dentro do limite estabelecido no ai. 28 da Lei n°
me
hstrativo a seguir:
11.079/2004, co

ELA1RO PJI) Ac'ço oRçrÀ
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Em observância ao disposto no art(42/da LRF, declaro que o Estado do
Ceará não contrairá, nos dois últin1osuadrimestres do mandato do Qhee da
Poder Executivo obrigação de despesa que não possa ser cumprida
integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício
seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito,,

u)

Em observância ao disposto no art. 26 a LRF, declaro que haverá repasse
de recursos públicos para o setor,rivado, e que tais repasses foram
autorizados pela Lei na 13.553, de$112/2004, publicada no Diário Oficial do
Estado do dia 29/12/2004, benydbmopIa Lei de Detries Orçamentárias,
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atenderão, ás condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e
constarão da lei orçamentária do exercício em que ocorrerem;
V)

Declaro, sob as penas da Lei, para os devidos fins, que a listà de CNPJ da
Administração Direta do Estado do Ceará, contida no CAUC, engloba todos
os CNPJ da Administração Direta deste Ente. Na ocorrência de criação,
extinção ou recassificaçâo de CNPJ, este fato será imediatamente
comunicado à Secretaria do Tesouro Nacional, a fim de que o citado
subsistema possa ser atualizado. Os CNPJs da Administração Direta
apresentados no CAUC, não integrante da lista abaixo, serão objeto de
correção conforme Instrução Normativa Conjunta RFB/STN n° 1.257, Art. 40 e
seus parágrafos. Segue lista de CNPJ da Administração Direta do Estado do
Ceará:

ÓRGÃO SE ENTIDADES DA ADMENISTRACÃO PuBLICA ESTADUAL
ADMEN1STRACÀO nmErA
Aemb1eiaLeslativa
Tribunal de Contas do Estado
Trbiu1 de Conias dos Municiios
Tribunal de Justiça elob.tado.cIc Ceuá
ProcuredozieGral da Justiça

bne1.e do Gcvn&dr
fias a CVJ
-C as n Militar
Procuredoria-Ger&1 do Estado
Cont.toladoria e Oi.widorio-Ge: do Ejte4,
Coas ellio Estadual de Edu aço
CnseIhn Estadual de
e GestiD do Meio Ambiente
Ginete dc, Vice-Governador
SecretariedaFazenda
cíSecretaria de Atraço
Sevretazia cio Planejamento e GecUo
Escola de OcstaoPúb1a d, Etaki do Ctixii
Secetuia daEducao
.Se cretena da Justiça e Cidadania
,ecretaiie do Trabalho e Desenvolvimerztu Social
Se CX tiia da SazLe
.reI-aria daegu.rança Pública e DefeSocia1
Secet.aria rio Desenvolvimento Einózrico
Seçt.e.zj do Planajazoento e Coordenaço
:sup enfitendênciá da P1cia Cwil
Policia Miiitar do Ceará
.Cu1gio da Polícia Militar
Corpo dei Bombeiros Miht.ar cio Estado do Cerd

Q.702Mi0Q1-20
09-499-75710001-46
06750.319/00140
09.44-4-530100101-01
06.922 0JO0Jl-56

07651,3321X1131 -79
09.459 91?tI001 .02
0944331/tj091-00
06fi22070/IJO0 I -69
05,541.42/001 .65
D76632301O01-10
U8.701214'0001-P.5
01 .8ffi.23/l]0O1 .9
(17.9457/0001.52
07.9.54529/0001.06
0.691.976/0fl[I1 -60
10.812226/0031-09
07.954514j0031-25
07.9530,tc0I1 8
08.675.16911J001.53

.

07.954.571/0001-04
01,69,5õtEIO01-17
07S54.48í0001-70
07,954,396M0 1-99
01 8t5° 4?)00l-2
01,79094410D01-7
04312601X[J91-91)
35.O25.0,2/Ü0OI.90
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ADMJMSU!AÇÀO DIRITA (coitiniiço)
COMon clóCoxpo de flombeiro Militei

0420.40091.90
13.263.225M91.32

Fecia Forense do Est.tda co Ceará
Srearia de Cultute.

Ü951.15tfl31-11

3cetaa dDE5P3rtís
3cretaeEpecia1d Cúp

055.013)1RJ1-21

Scet.aia cia Cirici, Tecnologia e Eciuço Supeicr
Se cretaúc cIO Turismo
Secratana do Degenvffivitriento Agr.riõ
cretarja dos Recurns Hiclrico
Secretafia da1nfraetrutura
das Cidades
Serekja cia Pesca e A cuicu1tura
CoriIsol Dla Geral rir Dip1in
ELdó do Cecrá
Defezaaorie Pi.ibljç1 Io Estzdo

13-191-273M001-02
73.42.415,O31-32
O071 .077/0001-93
07.954.53]U001-611
1 1.21.253f0I1-42
033Z10001.00
05.541 .424/00l1-7
13.265,521/000I -35
1400744U1 .118

-

117954.42011J001.79
02.014.52110391-23

LU3
Feman Antônio Cota do O
PROCURADOR GERAL DO STADO -AB-CE: nn
70122
Aprovo o parecer e declaro serem verdadeiras as
opinião jurídica

que deram base à

Fortaleza, lide junho de 2012

/
NADOR DO ESTADO

_.L
Carlos Mauro Benevides Filho
SECRETARIO nA FAZENDA

João\Alves de Meio
SECRETÁRIO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

/
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APRESENTAÇÃO

O presente documento tem por objetivo a apresentação de justificativas técnicas
para a contratação de operação de crédito junto ao Fundo Internacional de
Desenvolvimento Agricola - FIDA de modo a atender ao disposto no inciso 1 do Art. 21, da
Resolução Nc43/2001 do Senado Federal.
A operação de financiamento, objeto deste parecer, tem como finalidade captar
recursos para viabilizar a implantação do Projeto de Desenvolvimento Produtivo e de
Capacidades (Projeto Paulo Freire) que tem por objetivo contribuir para a redução da
pobreza rural através do desenvolvimento do capital humano e social, e do
desenvolvimento produtivo orientado á geração de renda, com prioridade para jovens e
mulheres.
Ao longo do documento é apresentado o Prójeto com seus objetivos e metas, a
caracterização dos investimentos, a identificação dos beneficiários, áreas de atuação,
caracterização dos dois componentes do Projeto e a análise de viabilidade econômica. Os
itens referentes à análise dos méritos do' Projeto consubstanciam o impacto na geração
de emprego, renda e tributos.
2.

CONTEXTUALIZAÇÃO

O estado do Ceará está localizado ao norte da macrorregião do Nordeste. Pela sua
população - 8.432.381 habitantes - e pelo seu P18 - o 12° do pais e o 30 do Nordeste - é
um dos estados mais importantes da região. Embora tenha acompanhado a tendência nacionãl de diminuição, o fenômeno da pobreza ainda está muito presente no Ceará: calcula-se que em 2008 quase 50% da sua população devia ser considerada abaixo da linha
de pobreza.
No Estado do Ceará a pobreza regrediu bastante nos últimos anos'. Mas estes resultados positivos não podem fazer esquecer que ainda há um importante caminho a ser
percorrido neste âmbito fato evidenciado pelas percentagens recentes de população pobre, significativamente maior que a média nacional. Além disso, dentro do estadQ do Ceará existem diferenças importantes e a área do Projeto é uma das mais pobres do estado
(ver tabela 1 na parte ll.A).
Tabela 1: População e pobreza extrema na área do Projeto por município. 2010
PopuIaão residente

Munici pi os
Total

j

Urbana

Populaçãoextremarnente pobre

Rural

Total

%aXtFern pobreza
rural

Rural

CrirlOaste
Altaneira

6 656
6.984

AnloriinadoNade
Arenpe
Assare

1.899

,. 2235

4999
12.733

2,045
8.406

4.384

11.952

1:985
7.952
10,493

7.046

4.661

26506

19.081

7.425

7.693

3.582

45,2

. 14256

4560 1

3.957 1
3.4631 --

2.112

45,3

20565
22445

-

Çppus Sales
Nova Olinda

457

'

Potengi

10276

9.596
5.711

Saiste

15.453

6.263

Santana doCariri

17170

0.822

-

873

'

49,7
55,1

,

44,4
41

4562
919015.699

4.246

8348

4.030

6.769

46

.

46,2
4

48,4

'.Pr exemplo, duiantc a década 1999 a 2009, no estado do Ceará, a proporção de população pobre.caiu 36,9%,
aquela de pessoas em situação de extrema pobreza diminuiu 510k.
Não foi-considerado e IFDM de munidpio cia Sobrei porque hospeda a segunda maiorcoa15é do Estadc,pelo que o
IFOM desse município distorsiona os dados sobre a área de atuação do projeto que
rfSente rural.
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f'

3,148

•2.6'

Inhamiins 1 Crateús
Auiaba

16,203
7.650

3.951

12.252

5.856

5.233

Ameiroz

3.879

3.771

Hidrolãndia

10.325

11.054

6.271

1.740
5.555

1.143
3,351

30,3
40.5

Parambu

31.309

14.106

17.203

9.964

7255

46,1

IpLJ

40.296

25.581

14.715

9.7861

5.171

35.

Ipueiras

37.862

15.358

19.504

15.032

9607

49,3

Pires Ferreira
Outenanúpolis

10.216

3.354
6.305

6.278

42.2
35,4

Tauá

55.716

32.259

23157

3.554
7611
14-5171

2429

19.921

6.862
13616

9.329

39,8

21.954
12.991

14.223

7.731

7,751

7.636

5.355
9,234

.3.578

4.209
2.335

54,4
43,7

11.208

6.408
5.126

4.605
4.082

49,9
36,4

4.466
5.036

3.244
5.041

2.274

2.535

50.9
50,4
32,9

Sobral

Coreau
Frecbcrinha
Graça
Massapé

'

Moraújc
Muç.arnbo

'

Pacujã
RuriuIab2
SenacorSá
Sobrai
Varjota

15.049
35.191

5.815

8.070

23.983
3.604

14.102

9.066

5.966
19.455
6.852
188.233

3.723

2.263

1.314

744

10.590
5.068
166.310

5.565
1.784

' 7.082

4.310

45,6

2.331

1.006

56,4

21.923

22.290
4.160

17.5931

14,4161

.

5177T

.

'

6.7
.1,190

31,2

.

37,5

Vales do Curu-Aracatia'u

Lrauçuba
Área do

Projeto

Ceará

Nordeste
Brasil

22.324

14343

7.981

8.008

3.558

44,5

755.839

484.465

271.374

203.489

116.919

43,1

6346557

2.105824

1.502.924

776.654

36.9

8.452.381

.

53Á181.950

38.821.246

14.260.704

9609.803

190.755.799

160.921.592

29.834.206

16267.197

5.049.317

35,4,

7.593.352 1

255

Fonte: preparado pela equipe de desenho do Projeto Com informação da Sinopse do Censo
Demográfico! IBGE (2010)
Urna parte importante dessa população é rural e mora na região semiárida vivendo
nos estabelecimentos agropecuários familiares. Muitas destas unidades familiares trabalham em-áreas pequenas de terra. O processo de subdivisão das propriedades por herança e a dificuldade dos agricultores familiares para o acesso 'à terra arrendada reforçam
esta tendência. Em gerai'são poucas as familias que têm conseguido intensificar a produção3 o suficiente para suprir esta deficiência de espaço. Outro aspecto a ser mencionado
é a degradação ambiental, alimentada pela pressão fundiária e a deficiente preparação
destas unidades familiares para enfrentar as diferentes crises climáticas (secas) que
acontecem com relativa regularidade. Em muitos casos, a ligação destas unidades com
os mercados é deficiente. Embora existam atualmente diversas políticas governamentais
destinadas a este públicõ, muitas famílias encontram dificuldades para acessá-las.
Considerando o contexto da região semiárida cearense àpresentado, o Projeto busca combater a pobreza nas suas diferentes dimensões se justifica por diversos fatores, a
partir dos quais foram estabelecidos os seguintes pressupostos:
Existe, no semiárido cearense, um importante contingente de população cuja renda é
inferior à 'linha de pobreza'. No entanto, muitas destas famílias pobres rurais possuem
Defirimos a intensificação como o aumento do volume e do valor da produção por unidade de área.
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um potencial de progresso ria dimensão produtiva, através do incremento da p&ii
e também pela sua diversificação. Isto está relacionado com a possibilidade
menta' a eficiência produtiva das unidades familiares, inclusive pelo maior aproveitamento dos recursos hidricos existentes. Também existe uni potencial na âmbito das
atividades não agropecuãrias (por exemplo, artesanato, serviços rurais, etc.) e a possitiilidade de buscar maiores sinergias e transferência de conhecimento com o setor privado.
Há ,'nesta mesma região, um problema de degradação do meio ambiente. Tanta a produção existente como aquela que venha a ser acrescentada, deve ser realizada de
maneira a preservar os recursos naturais.
Existe um contexto favorável no âmbito das políticas públicas, tanto federais quanto
estaduais, que têm como alvo o.desenvoMmento rural e a redução da pobreza. Neste
caso, uni dos problemas principais é o acesso das famílias rurais, principalmente das
mais pobres, a essas políticas pi:ibficas.
J Também existe uma situação interessante - tanto pela ação de programas governamer,tai. como pela demanda crescente de alimentos e pelo desenvolvimento de mercados locais - naquilo que se refere aos mercados de produtos da agricultura familiar.
Esta é urna oportunidade que deverá ser aproveitada mais plenamente.
O desenho do Projeto Paulo Freire acompanha as hipóteses de trabalho acima expostas e guarda plena coerência com as políticas nacionais e estaduais de redução da
pobreza rural, com especial menção para o Programa Brasil sem Miséria e as políticas de
fortalecimento da Agricultura Familiar, Deverá contribuir significativamente para atingir diversas objetivos definidos pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário no seu Plano de
Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PDRSS) para a período 2012 - 2015.
Por outro lado, o Projeto também mantêm conformidade com os objetivos do FIDA
de melhorar a segurança alimentar e nutricional da população rural pobre, aumentar a sua
renda e reforçara sua capacidade deresiliéncia (FIDA Marco Estratégico 2011 - 2015).
Ao mesmo tempo, guarda estreita relação com as orientações definidas pelo Programa de
Oportunidades Estratégicas Nacionais (COSOP) que se trata de um documento elaborado
pelo FIDA, para definir as estratégias de atuação nos países e identificar oportunidades
de financiamento que estejam ao encontro dos objetivos de redução da pobreza rural. O
COSOP para o período 2008-2013 que recomenda continuar concentrando as suas atividades ria região semniárida do Nordeste do Brasil, trabalhando com os governos estaduais
desta região, e apoiar atividades agrapecuárias e não agropecuárias, com especial atenção para a geração de renda.
O FDRSS 2012 - 2015 pojIa um conjunto de 21 eixos de trabalho. corr, seus respectivos objetivos. A contribuição
do Projeta Paula freire será particulermente significativa para os seguintes.
Apoiaras cadelas produtivas pioritrlas cia aanctlttura familiar, com a utilização de técnicas de proteção
ambiental;
Implantar projeto produtivos de irrigação por meio da estruturação hidráulica e ener-qéttca para aumentar a
piodJçãu com competitividade; lmplemcntar tecnologias alternativas de çnvlvêncla mm o semlàriçlu junto às comunidades rurais de
aqrlailtors(as) familiares, para d sLsurItação dus açrcecussistemas, eclullítirlo dos recursos naturais,
promovendo a melhona socloeconômica das famílias;
Implementar a3es de apoio técnico e sodoprduhvo, visando ampliar a inserção produtiva e a compIJtiv idade
dos 4grícultores familiares; Prestar Assistência Técnlca e Extensão Rural (ATER) nas cadeias prudutwas (agriczas e não-agricças) ce
agrupecuà ria cearense curn vistas ao fortalecimento da agricultura familiar;
Realizar açCs de Inclusão produtiva e social por meio do serviço de ATER, com vistas à erradicaçod extrema
Pobreza.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO PAULO FREIRE

O Estado do Ceará, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA),
vem promovendo políticas públicas para o desenvolvimento e melhoria da vida no campo.
O Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável. e Solidário (2012-2015) reflete este
posicionamento nas diretrizes de ampliçâo e participação social, na universalização dos
direitos fundamentais, no reconhecimento dos direitos de cidadania, na segurança
alimentar e nutncional, na conservação da biodiversidade ena promoção da igualdade de
gênero, geração, raça e etnia, considerando a abordagem territorial e o caráter
intersetorial do desenvolvimento.
Seguindo essas. diretrizes, a SDA tem por estratégia a potencialização das ações
produtivas e sociais existentes nas comunidades e assentamentos da reformaagrária
para dar maior eficácia às políticas públicas dirigidas ao meio-rural. Nesse sentido, dada a
importância que a estratégia representa, tanto do ponto de vista social quanto económico,
o Projeto Paulo Freire tem como foco central contribuir para a redução da pobreza rural,
com ações voltadas para o desenvolvimento do capital humano e social e da capacidade
produtiva de agricultores/as familiares, com prioridade para jovens e mulheres,
integrando-se com os demais programas e projetos em execução no Estado.
Experiências anteriores do FIDA no país serviram de referëncia para a preparação
da presente proposta. Cabe mencionar, em particular, a contribuição colhida junto ao Projeto Dom Helder Câmara (finalizado em 2010), resultado de uma parceria do FIDA com o
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que foi muito bem-sucedida na sua ação
em oitô territórios localizados em seis estados nordestinos. A partir dessas experiências, o
Governo cio Estado do Ceará e o FIDA, com o apoio de representação dos movimentos
sociais, elaboraram uma proposta visando estimular uma maior participação popular, a integração de ações de governo e da sociedade civilà execução de programas e projetos
de desenvolvimento sustentável voltados para agricultores (as) familiares.
A área de intervenção do Projeto Paulo Freire foi definida considerando como base de
dados os índices de Desenvolvimento Huniano/IDH do PNIJD e de Desenvolvimento
Municipal/IDM do IPECE (% de população pobre) que indicaram que boa parte d6s
municípios mais pobres do Estado do Ceará. (Ver Anexo 'II), estão nos territórios do Cariri
Oeste, lnhamuns/Crateiis, Sobral e Vale do Curu-Aracatiaçú.
Dessa forma o projeto atuará ém 31 municípios dos quatro territórios, compreendendo
uma extensão de aproximadamente 23.530 Km`, equivalente a 15,8 % da área do Estado
do Ceará, conforme descrito a seguir: (i) Altaneira, Antonina do Norte. Araripe, Assaré,
Campos Sales, Nova Olinda, Potengi, Salitre, Santana do Cariri, Tarrafas (Cariri Oeste);
(ii) Aivaba, Arneiroz, Hidrolândia, Ipu, Ipueiras, Parambu, Pires Ferreira, Quiterianópolis,
Tauá (Inhamuns-Crateús); (iii) Coreaú, Frecheirinha, Graça, Massapé, Moraújo,
Mucambo Pacujá, Reriutaba, Senador Sá, Sobral rural e Varjota (Sobral) e (iv) Irauçuba
(Vales do Curu-Aracatiaçu).
O Projeto está estruturado em dois componentes, conforme apresentado a seguir:
LI

Componente 1 - Desenvolvimento de Capacidades: O objetivo deste
componente é fortalecer as capacidades individuais e colétivas necessárias para
a promoção de um desenvolvimento sustentável para as famílias, comunidades
e organizações econômicas na área de atuação do Projeto. Tarbóm fortalecerá
as capacidades das equipes técnicas de entidades parceiras para que elas
possam fornecer serviços de maior qualidade, e implementará u-trabalho de
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mobilização social, com o intuito de reforçar a participação das anifl
beneficiárias e a eficiência do Projeto.
J
Componente 2 - Desenvolvimento Produtivo e Sustentabilidade AnibirrtaLtem como -objetivo o apoio às atividades que permitam um incremento e uma
intensificação da produção nas unidades familiares beneficiadas, numa
perspectiva de uso sustentável dos recursos naturais. A proposta técnica deste
componente está construída em torno de uma visão mais sistêmica do manejo
dos recursos, incluindo a perspectiva agroecológica e uni uso mais seletivo e
racional de insumos externos.
4. OBJETIVOS
[] Geral
O objetivo de desenvolvimento do Projeto Paulo Freire é contribuir para a redução
da pobreza rural no sem iárido cearense por meio do desenvolvimento do capital humano
e social e do desenvolvimento produtivo sustentável pautado na geração de renda, no
âmbito agrícola e não agrícola, com foco principal em jovens e mulheres.
J Específicos
a) Fortalecer as capacidades da população rural e das organizações comunitárias e
econômicas para identificar, priorizar e solucionar seus problemas, formar lideranças e
melhorar sua capacidade de participação nos processos decisórios locais
b) Apoiar o estabelecimento e fortalecimento de iniciativas produtivas comunitárias e
familiares, aumentando suas capacidades e habilidades para desenvolver negócios rurais
e acessar aos mercados, incluindo os mercados institucionais (PAA, PNAE e outros), e às
outras. políticas públicas para agricultura familiar (Pronaf, PNCF, entre outros)
c) Fomentar o desenvolvimento produtivo sustentável - agrícola e não agrícola - que
incremente a produtividade de comunidades e unidades familiares gerando oportunidades
de renda e emprego e levando em conta à adoção e promoção de práticas
agroecológicas e o manejo sustentável de recursos naturais.
S.

METAS -

A meta do Projeto é reduzir o índice da pobreza extrema em 35% ria área
geográfica onde ele será implementado, permitindo assim melhorar os níveis de vida de
agricultores familiares em 31 municipalidades do Estado do Ceará beneficiando
diretamente um total de 60.000 famílias, nos territórios do Cariri Oeste.
lnhamuns/Crateús, Sobral e Vale do Curu-Aracatiaçú.
INVESTIMENTOS E PRAZO DE EXECUÇÃO
Os recursos do financiamento correspondem a DES 20 624 403 (20'milhões,
seiscentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e três Direitos Especiai de Saque) e EUR 5
948 482€ (cinco milhões, novecentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e dois
euros), aproximadamente US$ 40.000,000.
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Para a implantação do Projeto Paulo Freire será investida, aproximadaf 4
montante de US$ 60,000,000 (oitenta milhões de dólares), sendo US$ 40,OO1&Qf3
financiados pelo FIDA e- US$ 40,000,000 aportados pelo Governo do Estado da Ceará,
corno contrapartida nacional.
A previsão para aplicação dos recursos ao longo do período de execução do
Projeto-Paulo Freire é apresentado na tabela a seguir:

Tabela 2: Orçamento do Projeto
Custos do Projeto por categoria de despesa e ano(US$)
AflO 1

componentes

- Total

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

9,683,592

6380.476

2,372,429

33,063,288

41%

C 1; Desenvolvimento
de Capacidades

1134,693

4,679885

8812,213

C 2; Desenvolvimento
Produtivo
Stler4abiIidada
1i Amblentaj

2,619.772

4,366286

8,732572

8,732.512

8,732,572

1.746.514

34,93,289

44%

2,046.642

1.671,956

1,511.956

1.611,956

1.611,956

1671.956 10.406,422

-13%

266,567

256,667

266,667

266,667

266,567

C 3: Gestao do
Projeto

-

C 4: Monitoramento e
avaliação (M&.A)
Custo Total

6.057,773 10.984794 19483,408 20,3547117

%• -

8%

14%

24%

266,667

1,600,001

17,051671 6,057,566 80,000,000

25%

21%

2%
100%

8%

O Estado de Ceará pagará todos os impostos relacionados às despesas do projeto
como parte da sua contribuição, conforme mencionado anteriormente. Adicionalmente
financiará uma parte de todas as categorias de despesa segundo o sinalizado nas tabelas
3-A e 3-13 a seguir.
Tabela 3A Custo total do projeto por categoria de despesa e financiador
iussi000
•

-

Categorias de despesas

FIDA

-

Valor

%

Categoria 1: Comp. 1 Desenvolvimento
de Capacidades
-

20,209

Categoria 2: Comp. 2 Desenvolvimento
Produtivo e Sustentabilidade Ambiental

17,465 50%

L19%

Categoria 3: Gestão do Projeto

1r10O6

61%

Governo dó
Estado do
Ceará
Valor
12,855

%.

-

Total
Valor

39%

33.063

41%

17,465

50%

34,930

44%'

8,400

819i

í 10,406

-

i3%'
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J

Equipamentos e veículos

J

Pessoal

j

Custo operacional

Categoria 4: Monitoramento e

Avaliação

0%

375

1000A

375

1,845 20%

7,378

80%

9,223

162 20%

647

80%

320 20%

1 280

80%

40000 50% 40000J

TOTAL

Dezembro de 2012

054

809 - 1%

1600

50% -

2%

100%

80

Tabela 3-13: Custo total do projeto por categoria de despesa e financiador
(US$ 1000 inclui não alocados)
Organismo Financiador
Categoria de despesas

Categoria 2; Comp.2 -

Total

Valor

%

Valor

11,570

39%

29,758

37.2%

15,719 50% 15,719

50%

31,437

39.3%

7,560

81%

9,365

11.7%

338

0.4%

%

Valor
Categoria l: Comp. 1-.
Desenvolvimento de Capacidades

Governo do
Estado

FIDA

18,188 61%

-

Desenvolvimento Produtivo e
Sustentablidade Ambiental
Categoria 3: Gestao do Projeto.

Equipamentos e veículos

1.805 19%
O

Pessoal.

0%

338 100%

1,661 20%

6,640

80%

8,301

10.4%

Custo operacional

146 20%

582

80%

728

0.9%

ria 4: Monitoramento e
avaliação do projeto

288 20%

1,152 .,80%

1,440

1.8%

4,000

50%

8,000

10.0%

40,000

50%

80,000

100.0%

Não Alocado
TOTAL

'

4,000 50%
40,000

Serão realizados Planos de Desenvolvimento e os Planos de Negócios no âmbito
do Projeto que serão desenvolvidos e executados pelos beneficiários, os quais
contribuirão ao financiamento dos investimentos produtivos por um valor aproximado de
US$ 8.3 milhões, adicionais ao financiamento do FIDA e do Governo do Ceará, o -que
slgnifica um acréscimo de 24% no valor a serem investido por meio do componente 2.
1

•

O FIDA financiará uma parte de todas, as categorias e subcategorias de despesa,
exceto taxas e impostos, assim como a compra de equipamentos e veículos que será
financiados totalmente pelo Governo do Ceará.
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BENEFICIÁRIOS E TERRITÓRIOS DE ATUAÇÃO

O público-alvo será composto de cerca de 60.000 famílias rurpp
(aproximadamente 228,000 pessoas, ou seja, 84% da população rural da
Projeto)' que residem nos 31 municípios da área de abrangência do Projeto. O foco será
os pequenos produtores rurais, com terra e sem terra, trabalhando na agricultura e/ou em
atividades rurais não agrícolas, com disposição e potencial para desenvolver práticas
produtivas sustentáveis, e com potencial de crescimento. Embora o publico-alvo seja
formado por agricultores familiares (Lei Federal 11.326/2006) e outros produtores rurais
pobres e extremamente pobres trata-se de um grupo bastante diversificado com respeitô
à condição social, e econômica, organização social, nível de renda, acesso aos mercados
e potencial idades de crescimento como produtores agrícolas e não agrícolas. Por isso,
atenção especial será dada às comunidades mais marginalizadas e vulneráveis, incluindo
comunidades quilornboias°, às mulheres e aos jovens rurais. Np caso de farnilias e
comunidades sem acesso à terra, o Projeto --poderá apoiar empreendimentos não
agrícolas para geração de renda. Dentro do público-alvo, os beneficiários diretos do
Projeto também incluem 300 extensionistas rurais e 1.200 famílias lideradas por jovens
rurais que receberão formação técnica especifica para que possam se engajar em
diferentes tipos de empreendimentos econômicos relacionados com a produção
agropecuária sustentável, manejo dos recursos ambientais e/OU acesso à terra. O Projeto
também terá impacto em beneficiários indiretos através da geração de empregos e pela
ampliação dos serviços de assessoria técnica.
A atuação do projeto vai ao encontro da estratégia territorial definida pela política
de desenvolvimento rural sustentável e solidária do Estado, em consonância com o Plano
Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério dc, Desenvolvimento
Agrário, considerando os territórios ~'municípios com maior índice de pobreza. O
Projeto Paulo Freire, portanto, irá atuar em 31 municípios' em quatro territórios conforme
descritos a seguir:
TERRITÓRIOS
CARIRI OESTE (Altaneira, Aritoriina do Norte, Araripe, Assaré, Campos Sales, Nova
- Olinda, Potengi, Salitre, Santana do Cariri, Tarrafas)
ÍJ SERTÕES DE INHAMUNS /CRATEÚS (AivabaAmeiroz, Hidrolândia, Ipu, Ipueiras,
Parambu, Pires Ferreira, Quitenanópolis, Tauá)
LEI SOBRAL (11 muni Coreaú, Frecheirinha, Graça, Massapô, Moraújo, Mucambo, Pacujá,
Reriutaba, Senador Sá, Sobral rural cipios)
J VALES DO CURti E ARACATIAÇU (Irauçuba)

8.

COMPONENTÉS DO PROGRAMA E AÇÕES ELEGiVEIS

Componente 1 - Desenvolvimento de Capacidades
As atividades deste Componente serão organizadas em torno de sete eixos: a)
Capacitação em politicas públicas; b) Fortalecimento da iniciativa local e desenvolvimento
de lideranças; e) Desenvolvimento de capacidades para ,a produção e o manejo dos
Este dadorol elaborado calculando um prumedia de 3.5. habitantes por famifia.
Comiinidedes e famílias quilombolas são espalhadas em todo o terniorio do Estado, sendo só algumas delas formalmente reconhecidaç. Na área do projeta se estime a presençá de aproximadamente 5.000 pessoas quilornbolas já
identificados, em prevaleça na região de Inhamunsf o-ateus. A população indígena do Ceará correspond
fenos de
0,5% da população total e reside prevalentemente (95%) nas áreas urbanas da região iitoránea. AsçerfftinirJades ndígenes rurais estão localizadas em municípios que no fazem parte de área dftbrengênda dpcito. Fonte elaboração IPECE/ dados IBGE 2006 e 2010.
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recursos naturais; d) Desenvolvimento organizacional e capacitação para a gOstã
comercialização; e) Formação de jovens; f) Fortalecimento das capacidades das e1pes
de assessoria; e g) Mobilização e controle social.

Componente 2 - Desenvolvimento Produtivo e Sustentabilidade Ambiental
O Componente vai financiar: i) investimentos para aumentar o capital produtivo no
intuito de intensificar e aprimorar a produção primária e sustentável na agricultura familiar,
e li) infraestruturas associativas de beneficiamento com o õbjetivo de agregar valor, gerar
renda e novos empregos, a ser financiado dependendo do potencial de produção e
mercado das atividades a serem apoiadas. Três linhas de ações complementares
constituem este componente:
O apoio à atividades de fortalecimento da produção, beneficiamento e comercialização de produtos agrícolas e não agrícolas.
O incentivo à iniciativas e práticas inovadoras.
A promoção de atividades de proteção e recuperação dos recursos naturais..

9.

ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA
Benefícios sociocconômicos do projeto

Os indicadores utilizados para estabelecer a viabilidade da proposta produtiva para
os sistemas de agricultura familiar são: beneficio, renda liquida familiar e emprego
(agrícola e não agrícola), além da taxa interna de retorno (TIROe o valor atualizado dos
benefícios líquidos incrernentais (VANf) com respeito à situação sem projeto, calculado
com os preços de mercado. O período para o cálculo da TIRf e da VANf é de 20 anos e a
taxa dei desconto adotada é de 6.75% anual equivalente ao custo estimado de
oportunidade do capital no Brasil7. O tipo de cambio adotado foi 1.0 USD = 1.75 R$.
Esta seção apresenta indicadores de viabilidade financeira de três (3) modelos de
sistemas de agricultura familiar, que melhoram a produtividade da produção de carne e
leite de ovelhas e cabras, milho, feijão, mandioca, métodos de produção de caju e mel.
Além disso, há um desenvolvimento de empresas associativas e melhoria da qualidade
dos produtos nas seis (6) cadeias selecionados - planta de processamento de iogurte, a
produção de farinha de mandioca, coleta de mel, processamento de falso fruto do caju,
produção de hortaliças orgânicas e produção de artesanato.
•
O indicador socioeconômicode maior relevância para avaliar o resultado do projeto
é o aumento na renda liquida familiar, que aumenta significativamente em todos os

Foi Justificada -a utIizaçn da tara de desconto de 6.75%, com base a sua preximidacie com a taxa de
poupança garantida no Eirasil pela lei de Poupança. A taxa de Juros que remunera os títulos públicos federais, e afetas
o custo do crédito para - as empresas e os consumidores. E que serve de referência para todas as demais taxas de juro1s
da economia está atualmente em 8,75%, com a projeção estimada de 6,75% para contratos de 5 a 5 anos.
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modelos e atinge valores que variam entre USO 2501ano (Sobral). e USO 4.300/
(lnhanius)

Tabela 4: Incremento da Renda Familiar.
Terrtorios/ regiões
Incremento da Renda Líquida Familiar Com Projeto'

ETERRITÕRIO
1 SOBRAL
INHAMUS/CRATEÚS
CARRI

US$1Ano
2.850
4.300
3.356

43%
83%
62%

Valores que expressos em termos de salário mínimo (SM), representam um aumento
equivalente de renda familiar de 076, 1.15 e 0.9 unidades mensais respectivamente para
cada um dos modelos de exploração proposto.
A TIR financeira (TFRf) estimada para o Projeto em seu conjunto é de 35%. Portanto, o
VANÍ para uma taxa de desconto de 6,75% tem resultado bastante positivd - R$ 1.324
milhoes e uma relação Beneficio/Custo de 1
Ao final do período de execução do Projeto, espera-se que aproximadamente 80% das
famílias envolvidas em atividades -de assessoria técnica tenham elevado seus níveis de
produtividade em 75%. Isso leva em conta o pressuposto que das famílias envolvidas em
empreendimentos bu- Planos de Negácios co-financiados, espera-se que no final do
Projeto cerca de80% dos empreendimentos apoiados estejam funcionando de maneira
sustentável;
A análise produtiva, econômica e financeira realizada dúrante o desenho do Projeto
mostra que é possível incrementar em 30% a renda média das famílias atendidas. Este
indicador junto aos demais resultados e impactos esperados referidos acima, permitem
prever que, ao final da vida do Projeto, a pobreza extrema ter-se-á reduzido em 35% na
área geográfica onde será implementado o Projeto Paulo Freire, o que é sem duvida o
indicador mais importante dos benefícios esperados.
É importante sublinhar que o Projeto também gerará externa lidades que beneticiarao um
número substancial de famílias, além daquelas que participam diretamente das
atividades. Essas externalidades referem-se a: (i) fortalecimento do associativismo e de
cadeias locais de produção, com o estabelecimento de canais de comercialização, novos
mercados e efeitos demonstrativos de negócios gerados pelo Projeto, que estimularão
outros- negócios locais; (ii) fortalecimento institucional, que beneficiará não apenas as
famílias diretamente envolvidas nos negócios e os agricultores que fornecem matériaprima, como também outras famílias nas comunidades; (iii) tecnologias adotadas por
beneficiários e transferidas a outros membros da comunidade; (iv) demanda de outras
atividades econômicas em áreas rurais e comunidades abrangidas pelo projeto, a partir
dos negócios promovidos pelo Projeto, (v) acesso a outros programas do Governo.

Espera-se que aproximadamente 80% das famílias envolvidas em atividades de assessorla técnica
continuada tenham elevado seus níveis de pnxlutivldade em 75°J.
-
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Quanto à sustentabflidade financeira dos projetos no longo prazo,
preconiza-se que o aporte da, total4dade dos invetimen1os apoiados con
capacitação e orientação técnica dos beneficiários dará condições de
viabilidade operacional aos projetos.
Fortaleza, 4 de juro de 2012

/1

Secretario

Jrária da Ceará

11

/
r Gornes
ar do Estado do Ce

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
COMISSÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS
C OFIEX
94. Reunião
RECOMENDAÇÃO N.0

1296, de 20 de

0-1

de

2.011.

A Comissão de Firuancamentos Externos (COFIEX), no uso das atrrbuiçôes que lhe são
conferidas pelo Artigo 2, inciso i, do Decreto n 3502, de 12 de junho de 2000,
RECOMNtA
A Senhora Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão autorizar, com a(s)
ressalva(s) estipuladas), a preparação do FrogramaProjeto abaixo mencionado, nos seguintes
termos:
1. Nome: Projeto de Apoio ao Produtor - Projeto Paula Freire
2. Mutuário: Estado do Ceará
3. Garantidor:
Repúb'ica Federativa do Brasil
4. Entidades Financiadoras: Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura FIDA
S. Valor do Empréstimo:
pelo equivalente a até DES 20.624.403.00 - FIDA
G. Valor do Empréstimo:
pelo equivalentea até €
5.948.482.00 - FIDA
7. Contrapartida:
no mínimo de
US$ 40.000:000,00 -Estado do
Ceará
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Ressalvas)
a) O Muturo, previamente à néço da operação de credito externo, deverâ
demonstrar diqpot de apeddade de paQamento erri consonância com os critérÉos
etab&eckfos pelo Minsténo da Fazenda, bem como apresentar as oontragaranfiaa
aceitáve ao Tesouro Naconl, e

b A conlrapattida à operação de crédito externo é de responsebidede exclusiva do
Mutuário e no poderá conter recursos oriundoe do Orçamento Geral da Uno,
xepconada aqueles deorrenles de fransferncias obrigatórias e de programação
ra1gic,a do Governo Fedraf,

Caflos

Augusto Vidtto

E* Mrie

Secretário-Executivo
Üa acordo. Em 24 de dELe

Presidente

Oit

t'o
1

-

I_

Miriamechlor

Ministra d'Eetado do Planejamento,
Orçamento e Gestão
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
COMISSÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS
SECRETARIA EXECUTIVA

RESOLUÇÃO N° 2, de

-de 2012

de

O Se&etârlo-Executvo da Comissão de Financiarnntos Externos, no uso das
atribuições que me são conferidas pelo inciso XIH do art. 17, da Resolução COFIEX n.11 290,

referente ao Regimento Interno da COFiEX, datada de 1.0 de setembro de 2006,
Resolve,
Com ré)aço à Recomendação C0F1EX n 5 1296, datada de 20 de dezembro de 2011,
referente ao 'Projeto de Apoio ao Produtor Projeto Paulo Freire", de interesse do Estado
do Ceará, alterar o nome do projeto para: 'Projeto de Desenvolvimento Produtivo e de
Capacidades/POPC Projeto Paulo Freire", sem prejuízo dos demais termos -da referida
Recomendação.
-

-

—

%íAÀz~

Carlos Augusto Vidotto

Secretário-Executivo

—
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TESOIJRONACIONAL

Processo n 17944.00094912012-02
Governo do Estado do Ceará - CE

Nota n" 552 /2012/COPEMISTN
Brasília, 11 de julho de 2012.
ASSUNTO: Operação de crédito externo, com garantia da
lJnio, entre o Governo do Estado do Ceará - CE e o Fundo
Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, rio valor de
EUR 30.349.196,08 (trinta milhões, trezentos e quarenta e nove
mil, cento e noventa e seis dólares e otoceritavos).
Recursos destinados ao financiamento parcial do Programa
Projeto de Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades (Paulo
Freire).
PEDIDO DE CONCESSÃO DE GARANTIA.

RELATÓRIO

1.
Solicitação feita pelo Governo dn Estado do Ceará - CE para a verificação do cumprimento dos
limites e condições para contratar operação de crédito externo, com a garantia da União, com o Fundo
Internacional para o Desenvolvimento Agrícola para financiamento do Projeto de Desenvolvimento
Produtivo e de Capacidades - PDPC, Projeto Paulo Freire, Recomendação da COFIEX n 1296. de
26/12/2011, alterada pela Resolução n 626, de 9 de abril de 2012, corri as seguintes características (fls.
03/04):
a) Valor da operação: € 30.349.1 96,08 (trinta milhões, trezentos e quarenta e nove mil, cento e
noventa e seis dólares e oito centavos); (fis. 107/109)
li) DesÉinaço dos recursos: financiamento do Projeto de Desenvolvimento Produtivo e de
Capacidades - PDPC, Projeto Paulo Freire;
e) Liberação: E 2.427.935,69 em 2012, € 4.248.872 45 cii, 2013, E 7.283.807,05 em 2014, €
7.587.299,02 em 2015€ 8.801.266,86 eril 2016;
d) Prazo total: 216 (duzentos e dezesseis) meses;
e) Prazo de carência: 36 (trinta e Seis) meses:
f) Prazo de amortização: 180 (cerito e oitenta) meses;
g) Juros e atualização monetária: LIBOR + spread fixo;
h) Lei(s) autorizadora(s): n° 15.142, de 23/04/2012 (f1.20).
Obs.: No PVL (fi. 03), a composição do Crédito é de SDR 20.624.403 mais EUR 5.948.482. Entretanto.
tendo em vista a no previsão no SAC, da utilização de 2 moedas, o valor em SDR foi convertido em

EUR.O,(fls. 107/108) /
2.
Coiifornie análise realizada par esta Seci-etaiia do Tesouro Nacional quanto ao ateiidiriienlo dos
limites e condições eslabeiccidos nas Resoluções do Senado Federal (RSF) ns 40/2001. 43/2001 c
48/2007, observa-se que todas as inFormações necessárias à efetiva análise estão presentes nos autos.
3.
Ademais, ressalta-se quanto aos limites constantes das RSF n0s 40/2001 e 4312001, esta
Coordenação efetuou os cálculos pertinentes e o Estado apresentou os seguintes limites quantitativos,
considerando-se o valor e os dispêndios da operação sob exame:
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ai art. 6° .$ 1 ° Inciso 1 da RSF n° 43/2001 - desnesas de canital relativas ao exercício anteriora. 1) despesas de capital ajustadas no exercício anterior. (fis. 1 12e 22)
R$ 2.732.800.004.53
a2) receitas de operações de crédito realizadas exercício anterior:(fl. 1 11)
R1 913.072.696,70
Saldo:
RS 1.819.727.307,83
b) art. 6° 1° Inciso 11 da RSF n°43/2001 - desnesis de canital relativas ao exercício atual:
Despesas de capital do exercício ajustadas: (fl 110)
R$ 4.143.677.495,16
Liberações de créditojá programadas: (fl. 72)
R$ 741.242+665,16
b.3) Liberação da operaço sob exame: (ti. 05/09 e 107/108)
R$ 6,047.745,01
Saldo: R$ 3.396.387.084,99

E

c) art. 70 inciso 1 da RSF no 43/2001: Montante Global de todas as operações realizadas em
um exercido financeiro (MGA) em relação à Receita Corrente Líquida (RCL).
Tabela 1 - Montante Global das operações realizadas em um exercido financeiro (fis. 05/09 e

MGA/ÍtCL
Desembolso Anual
Projeção da RCL (R$)
(LVii)
(RS)
Operação em Exame Liberações Programadas
6.34
1 1.780.001.988,54
L2012
6.047.745.01
741.242.665,16
12.278.296.072.65
5,92
[-201716.582.797,43
10.583.553,75
3
3,39
415.964.667,13
12.797.667.996,53
2014
18.143.235,01
0.83
13.339.009.352,78
2015
18.899.203,13
92.057.486,98
0,24
21.923.075,62
11.481.771,80
13.903.249.448,40
2016
Projeção da RCL pela taxa média de 4.23% de crescimento do PIB nos últimos 8 anos. O ano de 2016 é
o último para o qual há liberações informadas,
Ano

-

d) art. 70 inciso II da RSF n 43/2001: Comprometimento anual com amortizações, juros e
demais encargos (CAED) em relação à RCL.
Tabela II - Comprometimento anual com amortizações, juros e encargos (lis. 05/09 e 107/109 e
73/S..5
CAED/RCL
Comprometimento
Projeção da RCL (R$)
(%)
Anual (R$)
Operação cm Exame
Demais Operações
5,85
11.780.001.988,54
2012
0.00
688.736.299,80
6,24
12.278.296.072.65
766.296.749,07
2013
126.91
6.11
781.327.029,85
12.797.667.996.53
319,047,52
2014
5,79
769.647.937.56
13.339.009.352,78
2.436.651,56
2015
5,26
13.903.249.448.40
5.280.220.48
726.480.815,36
2016
4.84
14.491.356.900,07
694.875.583.18
6.253.423,95
2017
4,02
15104.341.296,94
6.169.707,69
601.08&269.35
2018
3,19
15.743.254.93180
496.354.555,68
6.085,991,38
2019
2,61
16.409.194.617,50
422.720.923,65
2020
6.002.275,10
2,15
17.103.303.549.82
361.272.838,22
5.918.558.84
2021
1,91
17.826.773.289,98
5.834.842,53
335.479.930,65
2022
1,74
18.580.845.800,15
317394.659,88
5.751.126,25
2023
1,32
346.538,771,78
19.366.815.577,49
5.667.409,94
2024
1,49
20.186.031.876,42
294.700.145,43
5.583.693.65
2025
1,26
21.039.901.024,79
260.244.272,82
5.499.977,34
2026
1,20
21.929.888.838,14
257.800.111,57
5.416.261.08
2027
3,47
Média:

.

T

.

Pi'ocço da RCL pela taxa média de 4.23% de crescimento do PÉ nos ÜItiniOs 8 anos.
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e) art. 70 Inciso 1I-B da RSF ii 43/2001 Comprometimento anual com amortizações, juros e
dentais encargos (CAED) em relação à RCL até n exercício financeiro de 2030, como determitidn

pela Resolução n° 36/2009, do Senado Federal.
Tabela 11-8 - Comprometimento anual com amortizações, juros e encargos (fis. 05109 e 107/109 e
73/85)
Projeção da RCL (R) CAED/RCL
[Ano fconiprometimento 1
Operação em Exame
0,00
126.921,64
31 047,52
2436.651.56
5-280.220.48
207625342395
2018
6.169.707,69 -J
2019
6.085.991,38
2020
6.002.275.10
2021
5.918.558.84
2022
5834.842.53
5.75 1 .126,25
2023
1
2024
5.667.409.94
2025
5.583.693.65
2026
5.499.977,34
27 ...........5 A 16.261,08
1
2028 H
533254477
1
2029
5.248.828.47
2030
2.593.020.
2012
2013
2014
2015

1

-

Demais prações
688.736.299,80
1
11.780,001.988.54
5,85
624
766.296.749,07
2.278.296.072,65
j
6.11
78 1.327,029,85
2.797.667.996.53
5.79
769.647.937.56
3.339.009.352,78
726.480.815936—_
4
IiJ
690007
69487558318
91
484
601.088.269.35
15.104.341.296,94
4,02
3.19
496.354.555,68
15.743.254.933.80
422.720.923,65
16.409.194.617,50
2,61
2,15
361.272.838.22
17.103.303,549,82
335.47930,65
17.826.771289.98
1,91
1,74
317.394.659,88
8.580.845.800.15
346.538.777,78
19.366.815.577.49
1,82
294.700.145,43
1.49
20.186.03 1.876,42
L
21.039.90Tõ.,79
1.26
2604.272,82
21 929 888,838J4
1.20
257 .800.I 1L57
22.857.523.135.99 ..
23.824.39
0.87
202.614
062
.,05
24.83-1
1 42.,696-562,12
268,
0,59

-

-

-

Proeçâo da RCL pela taxa média de 4,23% de crescimento do PIB nos últimos 8 anos.

1) ai-I. 7' Inciso III da RSF ' 43/2001: número de vezes o valor da receita corrente líquida
relativamente ao montante da divida consolidada líquida.
f. 1) Limite ao final do exercício de 2016:
2.00J

-

[2) Limite atual para rclaçào DCL/RCL:
f3) Receita Corrente Líquida:

f.4) Dívida Consolidada Líquida -.
f,)_Ope'aç3es de Crédito contratadas. autorizadas e em trarnita_ção:

f.6) Valor da operaço em exame:
f.7)Saldo Total da Dívida Liquida:
f.S) Relação Saldo Total da Dívida Líquida/RCL:

2.00

11.459.091.975,00
R$ 2.805 .715.56 1,00
1.977.329.388.50
R$ 75.596.812,52
R$ 4.858.641.762.02
0,42

4.
Salientamos que os dados relativos à Receita Corrente Líquida (dala-base Abril de 2012), base
para a projeção da I{CL constante rias alíneas 'e', "d' e "e" do itein anterior téni como fonte o
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida (íTs. 68/69) 1o1etado junto ao SISTN. Adicionalmente.
assinalamos que os dados referentes à relação DCL/RCL do exercício de Abril de 2012 (alínea "f' do
item anterior) tem corno fonte o Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida coletado junto ao
SI STN, confoiii'ie fi. 70. 7

5.
Considerando as alterações introduzidas pela RSF ri 36. de 11/11/2009, que alterou a RSF n°
43/2001. o cálculo do limite a que se refere o ibm "d" passa a ser calculado da seguinte forma:
'Art.

70
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§ 4 Para efeitos de atendimento ao disposto no inciso 11 do caput. o cálculo do
comprometimento anual com amortizações e encargos será feito pela média anual da relação entre o
comprometimento previsto e a receita corrente líquida projetada ano a ano, considerando-se,
alternativamente, o que for mais benéfico:
- todos os exercícios financeiros cin que houver pagamentos previstos da operação pretendida:
ou
II - os exercícios financeiros em que houver pagamentos até 31 de dezembro de 2027."
Assim, para atender o disposto, o cálculo foi realizado para o período de 2012 a 2027, com
6.
comprometimento anual de 3,47 e para o período de 2012 a 2030, com comprometimento anual de 3,06.
sendo considerado o segundo período, já que o mesmo é mais benéfico para o Ente.
No que concerne ao art. 21, inciso IV, da RSF nu 43/2001, a Certidão do Tribunal de Contas
7.
competente (fls. 43/66) atestou o cumprimento pelo Estado do disposto na LRF, relativamente ao último
exercício analisado (201 l)e ao exercício em curso (2012).
A presente análise tem como propósito verificar o cumprimento dos requisites mínimos
S.
necessários para pré-negociar e negociar as minutas contratuais relativas ao pleito de que se trata. cm
cumprimento ao inciso VIII do art. 3' da Portaria MF n<' 497, de 27/08/1990. Dessa forma, sugere-se o
encaminhamento de oficio à SEAIN/MP, informando a não objeção desta Secretaria para a realização
das referidas negociações.

A consideração superior.

IL DORNELAS BK1'ISTA
L.J

L

lista de Finanças e tontroIe

T-

c-1

EDUA

TANA SELVA CARNEIRO

Z

G rente a GE

ente da GEAPE III, Substituta
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De acordo, À consideração da Coordenadora-Geral.

CINTHIA DE F TIMA ROCHA
Coordenadora de Operações de Crédito de Estados e Municípios
De acordo. À consideração do Senhor Subsecretário do Tesouro Nacional'.

SUZMíA TEIXEIRA BRAGA .
Coordenadora-Geral de Operações de Credito de Esta

Çfre

De acordo.

EDUARDO

1N

ER

Subsecretário do Tesourjlacional

nciptos
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\ TESOURO NACIONAL

Nota n°

120 2/COREM/STN

Ern4 de juiFio de 2012.

A Sm. (:()ordcrladOr4-Gcral da COPEM

Assunto: Operações de Crédito de Estados e
Municípios
Capacidade de paarnento r'
contraÉaço de operação de crédito do Estado do

Ceará.

O i[---stido do Ceará (Estado) soflctrni concessão de garantia da União puni colilratar
de crédito externa com o Banco Mundial (BIRD). no valor de US i 0000m mi], destinada
a Irnuriciar o Projeto de Dcsenvolvimcnio Rural Susteiite1 - Projeto São José III - 1 Fase.
1.

peraçio

2,
A Coordenaço-(icrai de Operações de Crédito dc Estados e Municípios (COPEM).
por meio do Memorando n 450/2012/COPEM/SUR!N/STN/MF-DF. de 29 de março de 2012.
sohcitou a análise da capacidade de pacamento do Estado para a operação em reícrëncia, a iir de
subsidiar a iiianiièslaço da Secretaria do TCSOLJFO Nacional quanto ao pleito cstadua1 Assim, íhi
realiaada a análise da capacidade de pagamento do Estado para todas as operações dc crédito a
contratar que constam na décima terceira revisão do Pioraina de Recsiruiuraçíio e Ajuste Fiscal
(Protrama), inclusive da operação pleiteada.
3.
Com fundamenta lia Portaria MF rf S9797, a presente análise utiliza dados do
aiaiiços do Estado de 2008 a 2011, ajustados segundo os critérios do Proiarna. Os dados de
liberações e dispêndios das operações de crédito sob rcsponsabiidade do tesouro estadual Coram
obtidos a part ir dos demonstrativos 1.17 (Condições Contratuais das Dívidas do Tesouro Es(adual) e
1.2 1 a (Libcraçes das Operações de Crédito Contratadas e a Contratar) elaborados pelo Estado cm
2012.
As esLiulativas de receitas e despesas dos exercícios de 2012 e 2013 seguem as
niedidas e parâmetros do Proramna vigente, à exceção dos Investimentos, cujos valores originais
fbraiii ajustados pela difcrença entie as liberações de operações de crédito do Programa e as
iiiftirmndas pelo Estdo no Quadro 1.21a De 2014 a 2021, as projeções tiveram por base o
exercício de 2013. com a ap1ieaç'u de paràll)etros que influenciarti o comportamento das rubricas
ntábcis do Balanço. entre os quais a variação real do Produto Interno Bruto (PIB) estadual. a
ínflaçõo média e o crescimenle vegeiativo da filha de pagamento de pessoal. Os inveslirncnlos. de
kriiia a consídemar as Jibciaçes previstas no Quadro 1-2 la, lrani obtidos da segllinÉc forma:

Á C iu.uílii tii rcsiitiiidida irijeiviniente por riiio do Mcninraiido 1)` 227/2} 1 2/C()k1M/SUIk 1 N/SUN/f'.'l F-t)F. d 4 de
nuito de 20 2, ii I,nuiaumki Li C ie['%[ ado niu inlia ciicm Litinhitilido reg,ir] aI i icruic a douii. lei iç1n de tc irala o incisu 1
clit § 2 do li-[ 4', no puao cçuiliciceido nu iuicin 1 do ar- I. 5 da Portaria M1 ii" 106, de 28 de ilíÇ{) IIL 2012.
Puuicriormermtc. regularizado o llimNo (LI' iIlíonliaçõc.'L a rnciiai CttnSLtliti Foi rcspoiidda por meio do M1LIarauudo
ii'
/ 112/t'OREM/StJRINISTN/ML-I)I, da 2 de junho de 2012. iuitbrniando que a nota chi ctlpaeidLrdc de
Pagamento scra ciivada pusIeuiorriienIa.
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•

Para 2014: sobre os gastos ajustados dc 2013, subtraidos dos respectivos valores de
liberações de operações de crédito do Quadro 1.21a, fbrani aplicados os parâmetros; de
projeçã o e somadas as liberações de operações dc crédito dc 2014;

•

Para 2015 e 2016- as projeções dc investimentos foram obtidas a partir dos gastos projetados
nos exercícios imediatamente anteriores, subtraídos dos valores das operações de cr é di t o.
Sobre os resultados obtidos, foram aplicados os parãrnetros e somadas as liberações de
cperaçes dos respectivos exercícios:

•

Para 2017, tenda em vista o fim das liberações de operações de crédito, os investimentos
foram ohtdos a partir dos gaslos projetados cm 2016, sLlbtraídos dos valores das operações
de crédito. Sobre o resultado obtido, foram aplicados os parámetms; e

•

De 2018 a 2021, os investimentos foram oblidos a partir da aplicaç ão dos respectivos
parniciros sobre os gastos projetados nos exercícios anteriores.

RS Mil1es de maio'] 2
Oicritnimiço
Op. Crédito
1

Invcstuiiciiitis
(Exceto OÇ_
trwcsnwnios

2020

2018

879

O

O

O

ti

O

1.735

1.830

1931

2.037

2,149

2.267

2.392

3.234

2.709

1931

2.037

2.149

2.267

1292

2013

ZQU

2015

1 .239

1.996

1.820 1

1.499

I.2S6

1.537

1 , 629

525

3.533

3.449

Ouzdro 12 ia

2019

2017

2012

2016

2021

O resultado primário médio ponderada e o parmctro bá sico utilizado para classificam'
5.
a situação financeira do Estado. Segundo os critérios estabelecidos na Portaria ME n 89/97, a soma
dos resultados primários ponderados do período de 2008 a 2021 resultou em uni déficit primá rio dc
R 94.672 mil.
Os resultados fiscais obtidos na análise apuram uni resulta ç1 primário ponderado
6.
negativo, demonstrando que o Estado não possui capacidade de pagamen4 Dessa forma, segundo
OS critérios estabelecidos nessa Portaria, o Estado classifica-se na caLcgori "1)", onforrne quadro
anexo.
A eoiisideraço .superioi'.

V1CTOR CARVALHO CASTELO BRANCO
Analista dc Finanças e Controle

IS ALBERTO B. MEIRLLES
Gerente da GERES 1

De acordo.Â.ncamirhe-sc à COPE

IUVU11~r\
/

OLIV EI RA
ENT
Coordenador tia COREM

EDELCIO 1W OLIVEIRA
Coordenador-Geral da COREM
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tTESOUãoNACIONAL

Nota

/201 0/COPEMISTN
Em, !? de novembro de 2010.

Assunto: Verificação dos limites e condições para
contratar operação de credito. Entendimento dos
artigos 52 e 5..7 da LRF. Avaliação e convalidaçõo de
procedimentos internos.
1.
Em relação as atribuições do Ministério da Fazenda no processo de instrução e
análise de pleitos de verificação de limites e condições para contrataçà0 de operação de crédito, a
Lei Complementar n° !0I/2000 coloca, dentre Outros pontos, que:
"Ai-t. 32, O Ministério da Fazenda verificará o curriprirnento dos limites e condições relativos
realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por
eles controladas, direta ou indiretamente.
§ lo O ente interessado formalizará sou pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos
técnicos ejuridicos, demonstrando a relação custo-beneficio o interesse econímieo e social
da operação e o atendimento das seguintes condições:

HI - observância dos limites e condições lixados pelo Senado Federal;
(.)
Vi - observância das demais restrições estabelecidas nesta Lei Cenipleriieritar?' (gii.)

O Senado Federal, por sua vez, por meio da Resolução n° 43/2001, delegou ao
2.
Ministério da Fazenda a competência para instruir operações de crédito sujeitas à autorização
daquela Casa Lgisfltiva e estabeleceu urna série de condições e limites a serem seguidos na
instrução de tais operações.
3.
Diante dos inúmeros condicionantes estabelecidos pela resolução acima citada, pode
ser destacado o inciso IV do art. 21 da RSF n'4312001, in verbis:
"Ar-É- 21- Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios encaminharão ao Ministério da
Fazenda os pedidos de verificação de limites e condições para a reahzação das operações de
crédito de que trata esta Resolução, com a proposta do financiamento ou empréstimo e
instruídos com;

TV - ccii idio expedida pelo Tribunal de Ccnts competente atestando:
a) crri relação as contas do úl1inioeercjcjo analisado, o cumprinlento do dipoo no § 20 do
ai-t. U; no ari. 23; no ari 33; no àrt. 37; no art. 52; no § 20 do art, 55; e no art. 70, iodos da
Lei Complementar n° 101, de 20001
b) em relação às contas dos exercícios ainda no analisados, e, quando pertinente, do
exercício em curso, o cumprimento das exigências estabelecidas no § 20 do ari. 2; no art.
23; no art. 52; no 20 do art. 55; e no ari 70, todos da Lei Complementar n° 101. de 2Ot de
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acordo com as informações constantes nos relatórios resumidos da execução orçamentría e
nós de gestão fiscal;
a certidão deverá ser acompanhada de declaração do chefe do Poder Executivo de que as
contas ainda não analisadas estão em conformidade com o disposto na alínea a"

4.
A partir do expõstõ no parágrafo anterior, pode-se constatar que as certidões
expedidas pelas Cortes de Contas têm corno objetivo primordial atestar se houve cumprimento dos
artigos dispostos na LRF quê sè referem a restrições à tomada de operações de crédito, em
conformidade ao disposto no inciso 60 do artigo 32 deste normativo legal.
Assim, uma das restrições estabelecidas na LRF pode ser constatada a partir da
5.
leitura combinada do artigo 52, § 2° corri artigo 51, § 2° deste mandamento legal. A partir da análise
conjunta destes artigos, percebe-se que o descumprirnento do prazo previsto para publicação do
Relatório Resumi-do de Execução Orçamentária - RREO implica, entre outros prejuízos, em
impedimento na realização de operações de crédito por parte do ente infrator até que a situação
esteja regularizada.
Com o intuito de esclarecer alguns pontos pertinentes à matéria, esta Coordenação,
6.
por intermédio da Nota n° 300, de 09/03/2010, consultou a PGFN acerca da obrigatoriedade em se
exigir nova certidão dos Tribunais de Contas estaduais, por ocasião da análise do pedido de
autorização para contratação de operações de crédito, tendo em vista o hiato temporal entre a
etnissão das certidões e o prazo para a emissão de novo Relatório Resumido de Execução
Orçamentária (RREO).
Aquele órgão jurídico, por meio do Parecer PGFN/CAF/N.° 520/2010, de
7.
24/03/2010, entendeu que não há obrigatoriedade de a STN exigir nova certidão dos Tribunais de
Contas estaduais e municipais pela ocorrência de vencimento de prazos para a publicação do RREO
e do RGF, valendo-se, para tanto, nos autos do processo, de demonstração do meio pelo qual foi
apurada a publicação dos relatórios não atestados pela certidão do Tribunal de Contas, In verbis:
16. Conclui-se, portanto, que a mera ausência de publicação do RREO e do RGF já é
suficiente para a STN negar a pleiteada autorização para a realização de operação de crédito,
nos termos dos arts. 52, §2 e do art. 55, §30, ambos da LRF. Da mesma forma que a
publicação desses relatórios, ainda que fora do prazo, já satisfaz a exigência dos dispositivos
mencionados e autoriza, se cumpridos os demais requisitos legais, a realização da operação
de crédito, sendo, em tese, desnecessária para: este fim a emissão de nova certidão do
Tribunal de Contas cõmpetenle. Entretaiito, deve a STN demonstrar, nos autos do
pFOCCSSO administrativo, o meio pelo qual apurou a publicação do, relatório não
especificado na certidão do Tribunal de Contas. (grifo nosso)
17. Nada obsta, todavia, que, em entendendo necessário, a STN solicite ao Tribunal de
Contas que certifique a publicação dos relatórios não constantes da certidão original.
Contudo, não se pode dizcr que essa solicitação é obrigatória, já quê, conto dito alhu res,
a publicação pode ser constatada par qualquer membro da sociedade e, especialmente,
pelo órgão conslentc." (grifo nosso)
Nesse sentido, de acordo com a manifestação jurídica em tela, para a certificação dos
S.
relatórios não presentes na Certidão dos Tribunais de Contas, a STN pode valer-se dos relatórios
(RREO e RGF) homologados no Sistema de Coleta de Dados Contáheis - STSTN, exigíveis sob os
mesmos prazos estabelecidos pelos arts. 52, §2 e do art. 55, §3°. ambos da LRF.
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9
Ocorre que, 'relativamente ao ateste do cumprimento do §20, art. 55 (RtF3;
entendemos que por se tratar de um relatório que abrange lodos os poderes de cada ente, e conter
ainda o demonstrativo de despesa com pessoal dos poderes e órgãos estabelecidos no art. 20 da LRF
e, enquanto as informações constantes do ROF dos outros poderes que não o Poder Executivo no
SISTN não se encontram devidamerite inseridas, optamos por exigir o cumprimento do art. 23 e do
§2°, art. 55, por intermédio de certidão do Tribunal de Contas.
]o.
Desse modo, o ateste de cumprimento do art. 23 e da publicação dos Relatórios de
Gestão Fiscal publicados durante o exercício e, por coincidência, os Relatórios Resumidos de
Execução Orçamentária referentes aos meses pares, ou seja, do 2°. 40 e 6° bimestres, serão
certificados, necessariamente, para os fins de verificaç& de condições e limites para a contratação
de operações de crédito, por meio de certidão do Tribunâl de Contas. Resta claro, contudo, que o
procedimento descrito não exime a atualização pertinente do SISTN, de acordo com o estabelecido
pelo artigo 27 da RSF n.° 43/2001, segundo-o qual a não atualização do SISTN "implicará a
paralisação da análise de novos pleitos da espécie pelo Ministério da Fazenda."
II.
Por outro lado, os RREOs refereriles aos meses ímpares, ou seja, do 1°, 3° e 5°
bimestres, poderão ser certificados via homologação do SISTN, não sendo necessário, portanto, o
ateste por intermédio da certidão expedida pelo Tribunal de Contas.
1

12.
Por sua vez, por não haver limite temporal para o último exercício analisado pelas
Cortes de Contas e pelo alto grau de subjetividade trazido à análise a partir da menção à expressão
"quando pertinente" no artigo 21, inCISO TV, alínea b da Resolução do Senado Federal no 43/2001,
esta COPEM consultou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota n° 98712005 COPEM/Sfl, de 24/06/2015, sobre o procedimento a ser adotado em relação ao disposto no caput
do artigo 57 da LRF, abaixo transcrito:
"Ar(. 57. Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio

coridusivj sobre as contas no
Prazo de sessenta dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas constituições
estaduais ou nas leis orgânicas municipais.
-

§ 1° No caso de Municípios que não sejam capitais e que tenham menos de duzentos mil
habitantes o prazo será de cento e oitenla dias.
§ 2 Os Tribunais de Contas não entrarão cm recesso enquanto existirem contas de Poder, ou
órgão referido rio ari. 20, pendentes de parecer prévio." (grifo nosso)

13.
Deste modo, quando a certidão indicar um aparente descurtiprimento deste artigo por
parte dos Tribunais de Contas, sendo inconclusiva quanto i regularidade do Ente perante a LRF em
exercícios relevantes à presente análise, a PGFN entende que (Parecer PGFN/CAFTN° 1.175/2005):
"Diante da impõssibilidada de recusar autorização para operação de crédito cuja pedido
esteja com a documentação e demais requisites cm ordem, apenas por causa do atraso na
análise das contas do ente federativo por parte do Tribunal de Contas competente, sem que
haja provas de irregularidades frente à LRF, paèece que a opção deva ser autorizar a
operação de crédito."

14.
Ainda, adicionalmente ao posicionamento externado pela PGFN no parágrafo
anterior, deve-se dcstacàr que a eficácia do artigo 57 da Lei de Responsabilidade Fiscal encontra-se
suspensa, em virtude de decisão proferida pelo S.uoremo Tribunal Federal no ámbito da Ação Direta

deineonstiiucionalidadc n° 223, 1,, verbis:
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"Decisão: O Tribunal, por unanimidade, indeferiu a medida cautelar relativamente ao artigo
56, capt, e, por maioria, deferiu acautelar quanto ao artigó 57, ambos da Lei
Complementar n 101, de 04 de maio de 2000, vencido o Senhor Ministro limar Galvão
(Relator), que a indeferia." (grifo nosso)

Assim, em decorrência da decisão proferida pelo STF em relação à
15.
constitucional idade do artigo 57 da LRF e tendo em vista a posicionamento acima externado pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, esta Coordenação entende que fica impossibilitada em
exigir das Tribunais de Cõntas o cumprimento deste dispositivo legal.
À consideração superior, tendo em vista a necessidade de validação dos
procedimentos ora apresentados.

CINT1IIA DE FÁTIMA ROCHA

ANDRÉ LUIZ
PE 1

Gerente da GEAPE 11

BRAGA
dITI

JULIOGUES POSSAS
Gerente da GEAP11V

De acordo. À considera - do Sr. Subsecretário do Tesoura Nacional

RONALDO CAMILLO
Coordenador-Geral da COPEM

De acordo. À consideração do Sr. Secretá do Tesouro Nacional

A

IGUERRA
EDUA~
Subs

Concordo com os procedimentos adotados pela COPEM. Ainda, tomando por base os pareceres
expedidos pela P roeu radoria-Gera] da Fazenda Nacional (Pareceres PGFN/CAFN° 1.175/2005 e
PGFN/CAFIN. 520/2010), convalido todos os atos praticados anteriormente á elaboração desta

nota técnica que estejam em conformidade aos entendimentos aqui esposados e determino que estes
procedimentos sejam aplicados nos casos atuais e futuros até que haja nova manifestação jurídica a
respeito do assunto.
/

A OHUGOAUGIJS NFILHO
Secretário do Tesduro Nacional
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-

(85) 3101-4525/3101.4492. Fax (85) 3101 4514 E-mail
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GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
OFICIO CiGNa

112

Fortaleza, 40 de junho de 2012
Excel entissimo Senhor
GUIDO MAJTEGA
Ministro de Estado da Fazenda
Esplanada dos Ministérios, Bloco P
70.048-900 - Brasil ia-DF
Senhor Ministro,
Ao cumprimentá-lo, refiro-me ao oficio na 68/2012/COPEM/SlJRINíSTN1MF-DF, no qual o
Governo do Estado foi informado, nos termos da Portaria ME n° 89/1997, que para efeito da
avaliação da sua capacidade de pagamento, foi classificado ria categoria "1V' em função do
resultado primário obtido nos últimos quatro exercícios. Desta forma, o Governo do Estado do
Ceará na avaliação da STN no reuniria condições para recebimento da garantia da União para
realização de operação de crédito pleito junto ao Fundo Internacional De Desenvolvimento
Agrícola - VIDA, no valor de SDR 20.624.403 (vin(e milhões, seiscentos e vinte e quatro
mil, quatrocentos e três Direitos Especiais de Saque) e EUR 5.948.482€ (cinco milhões,
novecentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e dois Furos), destinados ao Projeto
de Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades - PDPC - 'Projeto Paulo Freire", constando no
Anexo V, do Termo de Entendimento Técnico, do Programa de Reestruturaçfio e Ajuste Fiscal,
com a devida autorização providenciada por esse Ministério.
Entretanto, a despeito do critério utilizado, cumpre destacar que o Estado reúne condições fiscais
suficientes, haja vista a realização de si.iperáviL financíros positivos desde 2007 em
contraponto inequívoco a obtenção de resultado primário negativo e, com relação à capacidade
de pagamento sob a égide da Resolução N° 43 do Senado Federal, o Estado obteve 5,2% da
Receita Corrente Líquida quando o exigido é 11,5%. Além de cumprir todos os demais itens
referentes ao Programa de Ajuste Fiscal. Sendo assim, submeto para apreciação maiores
esclarecimentos que constam em nota explicativa anexa da pujante situação fiscal do Estado do
Ceará.
Por fim, com base na Portaria ME N° 276/1997, venho respeitosarnente solicitar à Vossa
Excelência a concessão de garantia conforme disposto no § 10 do art. I" da referida portaria, cuja
documentação está protocolizada na STN, sob análise da COPEM.

Atenciosa ente,

IRAGOMS
overnador do Estado

CARLOS MAURO BENE
VIDES FILHO
Secretário da Fazenda
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GOVERNO DO
ESTADO no CEARÁ
Anexo ao Oficio GG
NOTA EXPLICATIVA
Considerando:
O disposto Portaria N° 276, de 23 de outubro de 1997 que em seu artigo P alterou o art, 7° da
Portaria N° 89, de 25 de abril de 1997. dando nova redação principalmente no que se refere ao
disposto no § 10 daquela portaria, no qual dispõe sobre as c.ondiçôes de concessão de garantia
pela União em caráter de excepcional idade;
que o Governo do Estado: i) conta com contragarantias suficientes e idôneas; ii) destinará os
recursos correspondentes a um projeto considerado relevante para o Governo Federal; iii)
mantem sua situação fiscal adequada para o atendimento de suas contrapartidas;
temos os seguintes esclarecimentos adicionais a serem prestados:
As políticas sociais do Governo Federal, somadas ao crescimento econômico ocorrido nos
últimos anos, contribuíram para a redução da pobreza. O Projeto em epígrafe tem por objetivo:
(1) melhorar a sustentabilidade da produção rural e geração de renda. (ii) contribuir para os
esforços do estado para universalizar o acesso a água e além de beneficiar mais de 18.000
produtores rurais pobres. Sendo assim, perecbe-se a relevàricia do projeto e sua perfeita
consonãncia com os Programas do Governo Federal que tenham por objetivo promover o
desenvolvimento das atividades rurais dos pequenos produtores e proporcionar o aumento da
geração de emprego e renda no campo.
Cumpre destacar que a operação de crédito sob análise conterá contragarantia do tomador
consideradas suficientes e idôneas pela União, oriundas do Fundo de Participação do Estado FPE e da sua arrecadação de receitas próprias. Além de contar com recursos suficientes,
compatíveis com sua situação fiscal, para o atendimento das contrapartidas pactuadas. A este
ponto específico cabe salientar que, a despeito da análise da capacidade de pagamento sob a
égide da Portaria N° 89, que se restringe a média móvel do resultado primário dos últimos quatro
anos com ponderação preponderante sobre os dois últimos exercícios anteriores ao do ano de
análise do pleito, cumpre destacar, portanto, que os resultados primários registrados nos últimos
quatro anos foram fortemente impactados pelos superávitsfinanceiros (gráfico 1) dos exercícios
anteriores devidamente apurados no Balanço Patrimonial do Estado do Ceará, cuja receita
decorrente não pode ser contabilizada para efeito de apuração desse resultado fiscal, contudo, as
despesas cujas dotações foram reforçadas por esse superávit financeiro são contempladas no
cálculo do resultado primário, cujo impacto se dá pelo seu reforço do orçamento vigente sem o
correspondente registro de receita orçamentária do exercício desses superávits alcançados
anteriormente.
Há de observar, ainda, que o Estado do Ceará possui uma postura fiscal equilibrada cui todos os
aspectos implementados pela Lei de Responsabilidade F.iscaL
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Gráfico - Resultado do ativo fin nceiro—menospassivofinanccirodo Balanço Palrirnonial
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O Estado do Ceará tem adotado uma política fiscal na qual a política orçamentária está focada
em inetimcntos estratégicos e esruturaines com o controle dos gastos contentes. No âmbito da
política tributaria, buscou-se aumentar a arrecadação mediante ações voltadas para obtenção da
eficiência tributaria, do combate á sonegação, da desoneração e alargamento de base..
E importante destacar que o Estado do Ceará impiemntou essa estratégia de forma responsável
sem comprometer estruturam -tente suas finanças públicas, conferindo-lhe urna gestão fiscal
coerente que resukou no tbrtalceímento da capacidade de geração de poupança pública nos
últimos anos
Constata-se que no caso do Ceará, a despeito do resultado primário, em hipótese alguma se
configura em desequilíbrio financeiro, haja visti-4 o baixo nível de endividamento,
cumprimento das ditames contitudnais e não existir foco de desequilíbrio no fluxo de
receita e despesa. uma vez que, o incremento das despesas principalmente de investimento nos
iltímos quatro anos foi suportado em grande parte por recursos próprios (Tabela 1). Mesmo com
a manutenção de um eronograma de investimentos estruuranes tão necessários para que o
Estado do Ceará se tome um estado melhor para se viver, ainda assim, o Ceará apresentou um
superávit orçarnentárk da ordem de RS 300,1 milhões.
fonte

Tabela 1 Demonstrativo do

2609
8,4001940
2010
Ç~773
1043
2011
Fonte-, S1CISM.AJT

1.04a443
1,414.09
1.240.1Et

935.975
19.946
T44&62.0

1 1.4.618
3254,039
L6&,841I
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Outro fato relevante do desempenho econônico tiaca cearense e que o extraotdiná.io xdvel do
investimento em 2010 nus perrntiu poS onaxmos abaixo, em termos absolutos, dos estados de
São Paulo, Ría de Janeiro e Minaz. Gerais, cujo poder económico representa 17, 6 e 5 veze
comparados ã eec.nornia e rettse, respectivamente Muito Provável que manteremos n0552
posíç8o de destaque em 2011, urna VCL que, o nível de investimento registrou um s'okrne de R$
2 bilhões.
Ats relações D idaJPB, Dívida C n5o d3d*'gCL, Dívida Fina eira/RLR. e Dívida Consolidada
Líquida/RQ.. evoluíram de maneira altamente positiva, conforme quadro abaixo
do Endividamento Públíco do Estado do Ceará

6,6%
47,2%
Nota, (!Meiodekga SDN.

3,9%

18,0%

5810%

Ainda em relação à Divida do Estado é interes~te notar que nos anos de 2009 e 2010, foram
quitadas
ias antigas, fato este qne possibilitou um alivio anual de cerça de R$ 230 milhões
em juros e amortizaçãm aí&n de amorti.zaçes ex~rárias junto ao Tesouro Nacional, Em
relação à capacidade & pagamento, é importante destacar que conforme. a Resolução N" 43 do
Senado Federal que estabelece limite de capatídade de pagamento,, o Estado do Ceará registrou
em,2011 52% da sua Receita Corrente líquida, quando o exigido por esse diploma legal é de
1
da RCL Desta ft,rma, confere ao Estado a manutenção da sua eapcidadc de Pagarnento
bem como a condição de Ihzer hue às contrapartidas exigidas.
1. mp-ortante destacar ainda que o Ceará vem apresentando bom descrnpoiitio econrn3co nos
LItimo5 anos, tendo uma previsão paro 2010 de um Produto Intenio bruto (P113) de R$ 74,9
bilhuurs e para 2011 de R 4,2 bilhões. No período de 2006 a 2011, o PJH ctadua1 registrou
urna taxa nudia anual de cresân~o de 5,83%, superando a média de erescimerao cia
nckrï&, de 4,17111A (tabela 2).
Tabela 2- Produto Interno Bruto a preço de mercado —Ceará e Brasil —2006-2W l(*)
-_1

.2006
.
46.303
2007
50.331
2003
60.099
2009
64.713
2010
74.949
2011
84204
Taxa de crescimento médio (V.)

illi. -17 .Frz411zJ

gjt.
8,02%
334%
8,49%
3,10%
7,90%
4,30%
5,83%

. 1.369.434
.3,96%
2.661.345
6,09%
3.031.364
5,16%
3.185.125
-020%
3.674.964 . •7,50%
4.141000
2,70%
4,17%

Fonte: IPECE-I BGE
(") 2009, 2010 e 2011 são dados preflniinares e podem sofrer alterações

O intenso e sustentável processo de desenvolvimento econômico no Ceará nos últimos anos é
fruto, principalmente, da garantia de fontes estáveis de financiamento. Entretanto, sabe-se que
essa prática só é possível quando existe uni orçamento equilibrado de forma intertemporal que
atenda, antes de tudo, aos princípios legais estabelecidos para uma execução fiscal eficiente.
Diante do exposto é que estou confortável para inc dirigir a Vossa Excelência para solicitar a
concessão de garantia para a operação de crédito mencionada anteriormente.
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reli 1 anoto cii. q ril-oa.nrntrra e oitenta a doi s aura si
nin'-ei eiio. e
demintida ao finzincianiento .Jca Ploicio dc Dociivo1virncntn Prcndriiivir
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c'iiiitia çuriilI ia ti giiruuliinl da iJn diii, es cotas doi Rcpanliç4o dos Rccc iis
TiilL.irnaç c.sicbc1ai3idnis rio iri lS. ir,oiscns 1 o II, a ao ali 5Çi iriaLço 1,
"o' e (lei 11. com Icuiw-ntaiJas pelas recnaiiLç próprias erbdccidrts
t.F67,'1' lados do
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(,'.n.rstiimniç7nr Pedro, hei-ri nonos, cairei,
siatiei Oro iii criva ninini lidei,
ArI, O Poder
al11ivo ancani loro ii Assaitiblco LcçrisLiti-vc do
Eouiiçi, no prata) de I) isri.'rrlal dia' iipc's Ironirtiri, do umitralti & que istata
o alt 1' i-rai rio lcsJsx'Iivo çiilniriiIo a dci giirtrliinir rtccrrmidnls pelo haiatio
Art.'P Os oci,rsnrs pi0vcniie'cIeS da operação de cn-édIlo ohjini
do fin,inciaiiaciilo acrâo i:snisriiadc.s caiao receita rio orçriioeiilO cii em
areal tais adicionais.
Arl.5" O Puder Esesirovo cahlSiL'rliLn nos oi'çainenlos acantos
do Ç'sirido, isticr sttCciciitrr a innibci'tnii't dai raIiI.1adc's
i'rntnecrriii rosLiltorrei doi opericçca ititc'rizadui por -OSLO Lei, dumraic o
pi e,,çi qniç ocr ci ,.er csebeleeido rir, contraia rorreniponiatiarila.
.Ai1,' Fia Lei entrá cci ciguir rir data de niLiLi puiiuiciçci,
i'LAciO DA AuOLIÇÂC, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA,
eia i°nrls!c,a. 23 ciii: abril de 2012.
Cid l'ecrinrrnu Gomas
COVF.R'iAi)0R DO ESTADO DO CEARA
NcIacm Meti-tios de SC11.13
SECFtFTARIO IX) DESENVO1V[MENTO AGRARIO
11 1
João Marcos Mairi
SECRETARIO ADJUNTO DA FAZENDA
LEI W15.143. da 23 da abril de 2012,
AUTORIZA O PODER EXELtJTIVO A REALIZAR APORTE DE
RECURSOS FiNANCEIROS PARA
AKILIAR A PROU1JÇ&O,ÀQUI
SIÇÃO E REQ1JALIFIFAÇAO DF
IJNIDADES lIÁBITAC1Or4AIS NO
:çMITo 1)0 PROGRAMA MP'}Ir%

crnnitriitniunte da i:peraÇIli)'cm rciaçdo aos iliailies proE:ai tiros por
unidade hxbiiaein,ial coumsiriados nus porrariá dci MiniiLdric, dai Cidades.
vigente na data da &rulLraaaçâo
52" Pc'di'iCc sei carlifuLutIrhai no oiçauuociiIr' liihraI dci
criipiccndiiricnto L.da, as iiilcrveriçdk's iiçecssaJicts a sue r iaihiiid;idc
Au 1' A snlr'çtia das propostas que reeuihrrCln aporte do recursos
sei-ai realizada pclo Podei- Executivo, cortidarando a dip.,uiibiIidaidi:
nirÇtiiiicntnlpr e a,dircirioe di rolifleu lneabiiciortal de- Estudo do CosiA,
esLobeieusrnidcu praor.uluudc para aqueles ilaircueijauna ator nicuiuircs Irrdisa'.
cli- Dcssar ii'n'ohi,'i canis, Humana - (01-1.
Atl4'J O Ectadu do Cutiuni dispocibilioseai'a cii reCou'cO'i uni cn'nliiÃus
de dcpósilct rua urtsiuiuiçào Du,ance'jra cataurutOrute' do cuiiprcctadiinicrito.
abortas capcciflcamcntc ias-ai esta Funatudada, s'unciuiadais a cada um cli,ri
Cinjni'ireiidinicritiis niciccuçiondone.
5 'A fcimrinia ala prfli'iuus.pnlçt'icn cio Acuado nua Cantil ir .-Ç i5turtilii a, de
aplicação dos recursos diapounii.'niiiaaidor deverão conotar de itiiirurinicriiü
cc'riiraltnuI iii'irtadci caLca as paiLcil.
2" A iniatiihiiçdia I'inainceuru' corlSiihtanit2 iJs'i'eu'd Iprasenmni
imotaçAri cli- Couii,.s da upikseiçnãci duns recursOs apal11nua.I01 pela Festeido de
Ceará cciii .lctnionctraçis'o da rnovivaiitaçilo das conota cincutda,s c
rcinttório dc'i sarniços rcaiiiadas.
,Art 5 Os suores aportados pciin Eítiunlo tini Ganir] ntu dcs-r:Sar
colarpór o i-iraço da n'cada das uiiidtidei lreilritacioriais, nisiniitidi.i caaçIar
de subsidio parti ao Iainiinus beruafieiti,naa
Ari 1)" ii Podar Ecrr'stns'a editara L)ti-luio rep.iirincnrnnida i
atos ricceiárioci a iidtiiziçãn desta Lci.
Anti" Enniei Lci cnira ciri vigor na diii de' sua puhlkoçãt
Ai't,5" Renegam-se cci diiiponiçriacni cnn conliraril,,,

PALÁCIO DA ABOL1ÇAO, DO GOVFRNO Oca ESTADO DO CF'ARA.
eis.

211 da abril de '4312.
Cal Frre'irin Gcimcrs
GOVERNADOR DO ESTADO LO CEARÁ,
Jcisc Nlrnuiii Martiiiç de Sousa

St-CRETÀRtO DO DESENVOLVIMENTO ACR,'4 RIO
(clii-' Marcos Maia

SECRETARIO ADJUNTO DA FAZFNDA
O COVERNA[)OI(, LX) ESTADO DO CEARÁ. no uso dia ctritwt»as l citai s q e
lhe 'SAn rounf'ai'idas j,clo AriEs da Cónictiioigtri dar Eiiadnr do (e'arã, a
CONSIDERANDO os termo, do Oficiei n1(E)43/211121G11)UR'F0. de 26 da
minar, de 2012 da Caixa Ecottãioica Federal. RESOLVO DESIGNAR A
SECRETARIA DA ]Nl'RAESTRLYl'URA- SEINFRA, tuintisda do seus Scvuiitannir,,
FRANCISCO ADAILDE CARVALHO FONTEFaRLE cone rtrtnponscEal
per.uoitc ei Coisa i5coofimka I-'cdcral pelos Controles de nuuilaro's 0319.107-16 VLT l'aoinpaba/Mucoanipc ia 0119. 1 Q9-3-1 -' E'auiçl'os aio MciaA4c Fnrta]cxca,
ficando de Ingolo. auctcrídc a solicitar dsetiiboIso da rstonaoc ria qioiidstk de
Ordenedor da i.)aspeaa e propor alirruçimni ccisiimrurinai, vriruruiitihor ciii sciicitmr
iul[.suiii.çCr'na. nei,",'nai'.res (ser [uni o soiri). auueriida, p,ernuii5ririus c,ulr'numuradasuehrarr'as
aos cmpccridirne'nios cria rcfcrtricici. PALÁCIO DA AIID1.1ÇÀO, DO
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. ela Forlcilcza, 25 da álbril de' 21112,
Cml Ferrei- Goanuo
GOVERNADOR DO -ESTADO DO CEARÁ

CASA MINi}IA 1-IDA. IN(STIT1 1100
PELO GOVERNO FEDERAL POR
IN'I'ERMbJilO [IA UI NiI,977,DE
DE JULHO DE 241119, A1;Ff:RArE
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Aro 1— lue'.I o i'i.nIer E sua Ohm ri iii iu'niilii a iipiiri rui' i'nresrrciii
ei—
íiil:iiis-cirio oiro ni iahilicar o pruadniçdo, áiliasiçáil e rejuiuiiI'icmiek, de
una c1iece lrcihiuicionais ii,', diaibito do ProErcunia Miailia casa Minha Vida,
uii5i ttiitk, raio Governo F'cdecal por intermédio da Lei no i1.97? de 7
d' julho ik 21I()LL, clici'icicj pela Lai ii12,424, de 41 de jnat.iia n{e20 li flui.] Os irccur',s.re fuicciuicciror, da c1iic irnil o iun 1' tardia aporicidaici
vela LitlaJci dar Ceará ciii corli plcrnojuiçãia aos raoiir05 fcdc -ni.
1" O iiiontamie da recai-nico ii sat auiciruend rark Enitarui, do Ccaid
seiAirsiaheia'ci.mmu .rmiucsimIi,'i'r,Jo ri caçessiclnndc idrriiítncidej no cii-çauaectci
Ic'l,tii dii riiipreitdir.iaiui ri apron'e.dr. paul inireFliti iÇdÕ firiririi:cii'ii

CASAIL

*

OçAI SECRETÁRIO(A) DE E5L\00 COEI-E DA CASA CIVIL DO ESTADO
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Resultado Fiscal do
Governo Central
Em setembro de 2012, o resultado primário do Governo Central foi
sLiper.lvitario cm R$ 1.3 bilhão, rorara R$ 1,6 bilhão em agosto de 2011 OTtrsouro
N.r!onal rôntríhuiu para o desempenho do ms mm stipervit de R 1;),r; biIhõç,
enquartc- que a Previdência Social 1lGPS) e o Banco Central apresentaram d&icits
de R$ 11.1 bilhões e RS 141,7 milhões, respectivamente.

O reIttidn primaria
do Governo Central, em
setemLro de 2012, foi

uipruviti'rio
V)i,

iuI

'1.'.i'i.i

IO.'i.'

1'" •1

"'.'

1

,•).

'")

superávit de R$ 1,6
bhao, em agosto, de
20f2.

ji

;,-

._•i_•

.

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

As receitas do Governo Central apresentaram decréscimo de fS 399,1
milhões

passando de RS 81,8 bilhões em agosto de 2012, para R$ 814

bilhões em setembro de 70 12 . Fsse comportamento decorreu principalmente,
dos auertcs de R$ 1,3 bilbao (4,9%) na arrecadaçao de impostos, e de R$ 712,6
milhões (2,9 - nas receitas de contribuições; edimirruições de RS 1,7 bilhão (4,8%(
em demais receitas e de R 923,9 milhões (41%) nas receitas da Previdência sociaL
Em relação às despesas, verificou-se aumento de RS 3,2 bilhões (49%) em
relço .

osro, sobretudo em virtude do acréscimo de R

S.

bilhões (1,71I nas

despesas da Previdência Social e decréscimo de RS 1.9 bilbâo i8,0%l nas despesas
de Custeio e Capital

'17I

RS 1.3 bilhão, contra
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Comparivam?nteaoacuunulado ae setembro d 2011 h ouve rnduçao dn
8$ 205 bilhoes no superavit apurado. Esse comportamento reflete o decréscimo de
85 76,2 bilhoes no superavit do tesouro Nacional, o aumento de 15 4,3 bilhoes no
No uciiriiutcido c/cc;rzo.
o supetovit prn)arlO

déíicit da Pridéncia Social e a redução de RS 13,0 milhões no déficit do flanco
Central

do Governo Central

As receitas do Governo Central apresentaram crescimento de 8$ 49,6

foí ,IE R$ 54, bilhões.

hilhões 6,Q-j relativamente ao acumulado ate setembro de 7011 Fsse aumento

contra RS 75,3 biIboc
operado no mesmo
periodode2ci!

'.

e explicado, prnopalmente pelo incremento nas receitas da Previdencia social
R5 22.2 hilh3es) pelo crescimento na arrecaclaçu de impostos (sobretudo em
Íunça(- do crescimento de RS 67 bilhoes em 1148F e de 8$ 3.9 bilhues em IRPJ), de
cortribuiçcies iJacréscirno de OS 104 hilhoe na Cofns e de 8$ 3,0 bilhoes no P15/
Pasep, das receitas diretamerte arrecadas (crescimento de 85 5.2 bilhoes) e da
cota par-,C de compensações financeiras (crescimento de RS 4.2 bilhões). Por outro
lado, houve reduçao de 135 4,3 bilhoes na arrecadaçao da 11D1 e de 8$ 1.8 bilhao
ni CSLL
As transferencias a Estados e Miun:cipícis apresentaram aumento de R$ 8,1
bilhões 6,6c.) no perododeaneroa setembro de 2012 em virtude, principalmente,
do dumelto ober vadu iras trei i sfet cricias tonstiLuuuTIais (R$ 3,9 bilhões) e riu
repasse de ryalties de c!pIcraço de petrnIco e gás natural (85 3,4 bilhtws)
Relativamente ao mesmo período do ano anterior, as despesas do Governo
(entrai cresceram 85 62,1 bilhoes (111,90 ) destacando-se os incrementos de
1-15 3'.2 bilhoes (16,8) nas despesas de Custeio e Capital e de 85 26,5 bilhões
(112,95i Ilds despesas da Previdarlcid Social.
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Receitas do
Tesouro Nacional

1iU,1
Tir

-

0
1

15i3

1i1j

Jl

1

:1
5,

As rereitos de impostos
C COfltfiLIUiÇõ€S

apresen raram
crescinieno de 49 - j e
2,9'b, ícspectiva:IICF!tc,
re!ativcJrne,!te ao rne
anteMor, em funçao
sobretudo, de (atores
sazona,s,
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Receitas do Tesouro Nacional
Resultado Mensal em Relação ao Mês Anterior
A receita bruta do Tesouro Narionat apresentou crescimento de R$

t]T1

milhões (0.4%), passando de R 01.7 bilhões, em agosto, para RS 62.0 bilhões.
em setembro de 2012 Este comportamento é explicado, principalmente, pelas
aumentos de RS 1,1 bilhão 14,9%) em impostos e ele R$ 717,8 milhões (7,9%] em
contrihuiões, bem como pela redução de P5 1,7 hiIbo(I'l%) em demais receitas.
Fm setembro, as receitas de
impostos federais totalizaram RS 26,9
bilhões e as de contribuições P5 25,1
bilhoes, apresentando em seu conjunto
um crescimento de P5 2,0 hIihi ç (39%)
em relação aos valores apurados em
4.4

agosto. Essa evoluçao reflete sobretudo:

QRtr1iIwçoM
1

I

i( aumento dum nS 1,2 bmlhao
(21,211%1) e de R5 61 ,2 milhões
na arrecadação de IRPJ

e

CSU

respectivamente, devido, principalmente, a paqamemitos extrdordindrios, realizados
um setembro, por pessoas jurudicas do setor financeiro e sujeitas ao regime de
apuração do IRPJ com base ria estimativa mensal; e
ii) decréscimo de R5 451,1 niilhoes (1 57:) na arrecadaçdo rio Imposto de
Importação.
As demais receitas do Tesouro Nacional registraram redução de P5 1./
No acumulado de
20?

'-'.

CIO

Tesouro Nociona'

a rece,mrm bruta

apresenroLl crescmen ro
de 5.6-i em relacõo ao

bilhão (148%), tendo sido influenciadas, especialmenLe, pelas seguintes vdríduoes:
i) de( rsc ruo de R5 2,2 bilhões (38,2) rua arre adaçaci de dividendos, e
ii) aumento de P5 750,7 milhões (26,7%) nas receitas diretamente
arrecadadas.

ano anteriot, refletindo

Receitas do Tesouro Nacional

o comportamento d05
pr ;icipars indicadores
econornicos que afetam o
ürrecndoçau

Resultado Acumulado no Ano em Relação ao Ano Anterior

tnbu tarjo.
Na comparação com os primeiros nove meses de 2011. a receita bruta do
Tesouro Nacional apresentou crescimento de P5 311 bilhões (5,6%], passando
de P5 562,2 hilhoes para P5 591,7 hilhcis 1 ssr' mnrnpnrlanwnro ck'vpuj-sp. ç'm
grande medida, ao desempenho dos principais indicadores macroeconômicos que
influenciam a arrecadação de tributos como a produção industrial, o volume _jeral
de vendas e a massa salarial.
O crescimento na arrecadação de impostos e contribuições decorreu,
prmnc palrounle, dos seguintes (a torr'v
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J

creso [TI Cri to

bilhões :49'

de

RS

3,9

no IRP,1 e decréscimo de

115 I, bilhão392r)caC5l.LAdimiriuiço
da CSI.L e explicada, principalmente, pelo
tiyarriento&rnjul lio de 1011, de, débitos
em atraso no valor de RS 5,8 Ijilhoes, sem
(or,e5poiidricia em 201 2;
ii)

214,
7J
JiiSLI1Ql1

incremento de R$ 10,4 bilhões

l89' na Cofins e de RS 30 bilhões
t9' no PlSiPep. devido, sobretudo,

No acumnuIdo do onc,

uc erescililerito de 8,0U cio volume cc vendas de dezembro de 2011 a dgoslo de

houve riumnrodR$ 4..2

2C12 em relação a dezembro de 2010 a agosto de 2011 IPMC-IBGE), bem como ao

bilhões na cirrecadaçõv

acrisdrno de R$ 1,8 bilhâo 'ia arrecadação dc PIS/Cofins importação em rlaçãu a

da coto porte de

201 1

cornpensaçõs financeiras
ii) crescimento de P$ 0,7 bilháes (7,7%) no IRRF, devido, especialmente à

elevação de R 4,4 bilhões (8,7% do IRRF - Rendimentos do Tialxilho, de:orrentc'
da variação de 1 3,4%da massa salarial e da correçãoda tabela progressiva em 45
a partir de janeiro de 2012: e
: aumento de RS 3.6 bilhões (18,8°) no Imposto de Importação - II e IP
Vinculado a Importação, deorrente principalmente da conjugação das elevações
de

no valor em dólar volume) das irnportaçôes, de 0,4% na alkluota média

efetiva do IPI - Vinculado, de 1 7,6% na taxa média de cmbiei e da redução de 0,6
na aIiquo média efetiva do Imposto de Importação.
O conjunto das demais receitas doTesouro Nacional apresentou crescimento
de P5 4.0 bilhões i4,5%i, em rcLaçro aos primeiros nove meses de 2011 decorrente
dos seçjuintc fatores:
i) aumento de R$ 4,2 bilhões (19,4%) em cota parte de compensações
financeiras e crescimento de R5 5,2 bilhões (20,8;) na arrecadação das receitas
diretament arrecadadas pelos oros, fundos e fundações;
il decréscimo de P5 7,3 bilhões em outras receitas, devido ao recolhimento,
em j inho de 7011 no vakr de R i7 bilhões, em rIecorrnria da monsolidaço/
antedpaço oe parcelas de débitos do parcelarnento especial previsto na Le;
inc, 11 41/21)09 contra R5 1.2 hiIho no mesmo mês de 2012; e
í1, com parativarllonte a 2011, a arr&adaçào de dividendos cresceu RS 2,4
bilhões J 3,;] em 2017.

cm reTa çôo ao ano
anterior,
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TESOURONACIONAL

Transferências do
Tesouro Nacional

I

JI)T

.

..

114

11i 111'1

• .

1'•

As trinsferc'ncias c
Estncios r' Munir ipiJs

apr$erflaratn
•

.

... -

decrpçcinrn de R 3,3

-

bilhões 23,0%)em
setembro de 2012, frente

ao rfles anterior, em
dcco,,encii de ftoies

Transferências do Tesouro Nacional
ResuItdo Mensal em ReIçn ao Mes Anterior
Em setembro de 201 2astransternciasa Estados e Municípios apresentaram
diminuição de R$ 3,3 bilhões (230). totalizando RS 10.9 bilhões, contra R$ 14,2
bilhões no más anterior. Esse comportamento resulta de-

2.2 tilhõesnas
transferáncias de royalties de petróleo,
instituidas pela Lei n

947!1997, em

decorrônia dá sazorldlidade do repasse
de recursos provenientes de participação
especial pela eploraço de petróleo e

Pit

gás natural em agasto, sem contrapartida
em ctembro;
ii)

redução de R$ 1,0 bilhão

)1 1,1 % frente a agosto nas transfcráncias
constitucionais, reflexo da arrecadação dos tributos compartilhados (IR e P1); e

5(17011 C?15
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Transferências do Tesouro Nacional
ResuEtdo AurnuLdo no Anin, en ReLçàn m An Ánteror
No compa r a tivo do acumulado de 2012 ccoiá o mesmo periodo de 2011

as transferências a Estados e Municípios apr en:am, em seu CCfl)Ufl0, aumento
cIcvndc-c de R$ 122,7 bihÕe5 cm 20 1 para t$ 130,8

de R$ 8,1 bilhás

bilhões em 2012. As principais vrções no pedodo fora m:
NOS prirneiw nave
(flE5

de 20 12,

i)aumento de R$ 3,9 bilhões (42%) nas tíansFerénds (onstiwconais (IR,
P1 e outras), refle xo da maior arrecadaç.o das reits rompartilhadas IIR P1);

f:1$

úprse!?arwn aumento
de

psando de

R$ 122? bA oes em

ii)incremento de R$ 3,4 bilhões (24D) nas trarsferérdas de royalte
de petilo advindiás do iumenW dos repasses de recuisos provenient es de
partidpaço especul pela cxplorç3u de petrôlce e qJ 5 nLuaI.

201TpciR$ 130fr 8
biliwes este ana

JAS LIE

JIJYL

II:

I1I
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Despesas do
Tesouro Naciona
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Despesas do Tesouro Nacional
esLIItado Mensal em Rela ç ão ao 's Anterior
Em setembro, as despesas o Tesoiro NaionM totIizram R$ 36,1 bilhões,
representando um decréscimo de R$ 2,0 bilhões 5,3%) em reldção

d

agosto de

20 12, Essa díminuiçào decorreu principalmente do decresdmo dc AS 19 bilhao nas
despesas de Custeio e Capitai,
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Asdespeas de Custeio e CdpitdI diminuiram R$ 1,9 bilhão (809,Í)) em relôço
do rns drilerior. Eie tOT1PO1 (cilTitihiCi deve-, sobretudo, dOS syuiiites (diures:
i) diminuiçao dc R$ 11
M de s pÉ s os de Peoa(

Enuiryus Si
apresentaram
decrêscinio d
ca?

1.00(cio tio fl)éi

bilhão 2S3%) nas despesas do
F-AL O plqarTiento do
salarial

observa

o

ibcrio

(alerida rio

r eferente ao exer(kio 2012,12013

.'

iiJí!i

1H

.1

(aqosto/201 2

a

julho/20] 3),

reqularnentado pela Uesoluçdo
CodeÍat n 695/2012: e

li 1

il dec:resotno de RS 1,1

mli

bilhão (&3%) um Outras Dospeisas
de Custeio e Capital, decorrente

-

principalmente do decrêscimo
.

dc R$

1,2 bilhão (872 )

nas

1

despesas di5cridonrárias.
1

As despesas de Pessoal
e Encargos Sociais totalizaram
R$ 14,0 bilhões no mês frente
a R$ 14,1 bilhões em agosto de
2012, uma diminuição de 0,5%.

11,7

1

1

1

w120,9

1
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1
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Despesas do Tesouro Nacional
RsuItddo Acumulddo no Ano Cm RcIçjo dO Ano Antcror
As despesas doTesouro Nacional apresentaram aumento de R$ 35,5 bilhões
(1 1,2%) em rcIaç.o aos primeiros nove meses de 2011 destacando-se as variações
de R$ 312 bilhões 16,8%) nas Despesas de Custeio e Capital e de RS 4,3 bilhões
(3,3l nos gastos com Pessoal e Encargos Sociais. Cumpre destacar que, em

pr'contial dó PIEI, houve dcrõscimci cio 0,13 p p cio P111 rias desposas do pessoal

103,0

3.ipnai.
(tntI0 C94l

13.O

1

03,11

IIft1S'M0'

14n
1 1Á

•

LI0 S1'2tI

ia

I,'1111 1

- SLlúI 1

In.t.,..,

1

.

•

.4

1,11

O

aumento

No acumulado do
ano, os gastos com
investimentos do
PIIC apresentaram
incre:rlerit.a de R 6,3

de

R$ 31,2 bilhões observados

i

nos gastos com Custeio e

'•....

CapiLl, qudndu LuIulpdrados

i

biiõe (35, n , em
reJa(or) fl() mesmo
;)14odod'2011.

ao mesmo período de 2011,
1» 1 j i

pode ser explicado por:

1,r1i11, , ,

crescimento

roiril,i

'11

,I'

dc,,•

.

1

.4
.1

PS 23,2 bilhões (17,5%) nas
Outiis Despeslil de Cu1eiu
e

Capital.

mais
M

As

significativas

aumento

de

•'.'' •.•

'" "'

variações
1 j,,

foram:
115

11

1 5, 1

bilhões (14,7%) nas despesas
discricionárias; b) crescimento
nas
de liS 6,3 bilhões (35.1
despesas cm PAC e r) reduçac
de

R$

2,2

bilhões

1

54,9%)

rios desembolsos relativos a
creditos eTraordinrios.

3 ....
TuUI

1fl.95,

7

1 56.tfli,?

11, 5"
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despes::

Nas
discricionárias,

as

variações foram observadas
nos gastos do Ministério da

'i•

.

Saude, com aumento de R$ 6,2
hiIhe

(1 '):

4'

rio Minktrin

da Educação, coro incremento

,

..

de R$ 4,1 bilhões (26,1%); e do
Ministêrio do Desenvolvimento

Nos nove preiros
de 2012, a
despesas com pessoal
e enccrgos

sodcís

íCdLI'iW(T? O. 13 p4J.

CIO PIT em reioçari o
iu

p'nocio de 20

ctinindo 4,3 1

em

20 12 ri nti, 4. 1 8,1.1 por
20

1.

Social. coo, aumento de RÇ l
bilhões l21,2 `10.ii( aumento de R$ 3,6
bilhões (138%) nas despesas do

,

E/ti, justifica das princtpilriiente

,,

('belo reajuFe di? 1 4,1 30ri

1.......

....

flO

valor do beneficio do Seguro

1H 1..

.•

Desemprego(Resoluçã o Codetat
rt685/7011);
I..iYl

iii) incremento de RS 3,4

,.

bilhões 118,4%) nos qasrns com

..

.,

beneficias assistenciais (LOAS/
(MV), em relaçáo ao mesmo

período de 7011 Essa variação
opIicac1a pele aumento de 51%
na quantidade de beneficios

Tr&i

'

Li

5.417.

4.460, P

'

emitidos e pelos reajustes de
.1 .1•

5,90 - e de 14,1% do salario

.1.i

mlr)imo no', anos de 201 1 e 201),
respectivamente; e
iv) aumento de R5 934,2 milhões (12.4%) nos dispêndios com Subsídios e
Subvenções Econômicas. alcançando R5 8.4 bilhões no acumulado até setembro
de 2012, contra fiS 7,5 bilhões no mesma período de 2011. Este resultado decorreu
da e<eciiçân dos seguintes Programas; a) Custeio Agropecuário (crescimento de
R$ 8025 milhões); b) Programa Aquisição do Governo Federal AGE (crescimento de
-

856279 miIhoes; ec loqrama de 5ustentçao cio Investimento - P51 (crescimento

de RS 322,7 milhões.).
Os dispêndios com a folha salarial registraram decréscimo de 0,1 3 p.p do
PIB, passando de 43 1%em 2011 para 4,18t do RIR em 2012. Em termos nominais,
houve crescimento de R5 4,3 bilhões (3,3%), passando de 8$ 131,6 bilhões em
201 1, para R$ 135,9 bulliues cio 2012. Cumpre destacar que houve

ieLIUçdU

rio

pajarTieiiIu de preatõ,iiis e sentenças judivais de pessual de RS 1,1 billin, ciii
relação ao mesmo período do ano anterior.
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O montante de restos a pagar RP)
pagos até setembro de 2012, segundo

TY

a Ótica do Decreto de Programaçu
Orçanentria e Financeira, relativos a

u

custeio e investimento, exceto Programa

zu

9,0

de Aceleração do Crescimento (PAC),
correspondeu a R$ 213 bilhões. Do total
dos RP pagos, a execuço concentrou-se,
principalmente, nos Ministrioç cia
Educação (R$ 5,2 bilhões, da Saúde

(R5 4,9 bilhôs), da Defesa (RS 2,9 bilhôo0 o da Ciência e Tecnolojia (R5 lA bilhão

flTF1lI1 VI.( Co4 1.
.aI

-

1

1047
hi
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Previdência
Social
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iifl,!i
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11'

1

1:

ç'tpmbro de 2072.

(3 PYVd?flC!a .Sociti

rerjistrou délc,t de
RS 1 7, J bilhões contra

!. liIrjI.rr :li,.!j

liii,.'x

à fel,

•.

1

fl!H!

def:cii de RS 4.9 biIhôe

111,

em agosto, devido,
principoir!1 etite, ao
paqarne,o antecipado

ii
II :r1si1

.MAIU(I

1

-.7
1

lIlil i: iWi.tinii -

. ..17

l Ii 7

7

1

daporaa do

bino equivalente a
graticaçÕo natalino,

Previdência Social
ResiiKido Wensal em Reaço ao Ms Anterior
Fm wlemhro de 701), o Regime Geral da Previdr'rria Social (RGPS)
reqistrou deficit de RS 1 1,1 bilhões, contra umi déficit de RS 4,9 bilhões em aqosto.
Os principais fatores que contribuiram para este resultado foram:
i) acrescimo de H$ 5,3 bilhÕes (19,7- nas despesas com beneficios frente a
agosto de 2012 devido, prircipdtmerlte, ao pagamento antecipado de parcela do
abono nqiiivaIento a gral ifi icao nat aliria a parl* dos segurados e deptndenU-'s da
Previdência; e
ii) diminuição de

fl

9239 imilhoes

na •irrccadaçao liquida frente

aos unqressos Iiquudos de aqosto de 2012, devido ao inicio dos efeitos, a partir de
setembro das desonerações instituídas por meio da Medida Provisoria n 563/2012,
com reflexos sobre a arrtcadaç to t ributaria.

Previdência Social
Resultado Acumulado no Ano em Relacao ao Ano Anterior
Em relação ao acumulado do ano anterior, o deíicit prcvidericiario passou
de 1, 1 4% para 1.20% do PIB. Em termos nominais, o aumento registrado no déficit

Dezembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 19 73659

TES0UR0NACIOMAL

foi de R, 4,1 hilhoes ii. 1 7,4%). A arreradaçao liquida apr(".entoul ,i merIo dn HS 277
hilhoes (1 3,0%). Isso se deve ao crescimento da massa salarial de 13.36% cakulada
para o penado entre dezembro de 2011 a agosto de 2012, cornparavamente ao
mesmo período do ano Anrerior. que repercute na contribuições sabre a folha de
p.19amnntn
As despesas com heneficios
apresentaram aumento de

í{$ 26,5

bilhões (179) comparativamente
ao mesmo período de 7011 devido,
principalmente, aor seguintes fatores
(Vu cicjirn uIidí da doo,

aumento de H5 /6,1 / (941 b) no

o de ficit da previdêncio
correspondeu a 1,211

valor medio dos bcneíieios pagos pela
Previdência, como consequência do

-

i

a1

i bit. 11

reajuste do salário mínimo edo aumento
dos benefícios com valores acirua do piso; e
ii) elevaçao de //,6 mil (3,1%) na quanludade media mensal de beriefiios
pd&lO.

No estoque de benefícios de 2012, comparado ao de 2011, destacam-se
os aumentos de 561,1 mil aposentadorias (3,5%), de 169,6 mil pensões par morte
de 25,4 mil beneficias de auxilio-doença

E,

CIO P16

73660 Quarta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

•_1

1.

.

•

r-'

..

•..

-

.-.

--

.-...

:

.5

.

—I
qZ

-

_J

•.-

_

-..

.)

-

- '7 .......

-t

.-

=

z
o
lJ
z

o

o

'11

II

hUM

Q

4-

-.

-

Dezembro de 2012

Dezembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 19 73661

TESOURONACIONAL

Dívida Líquida do
Tesouro Nacional
A Dívida Liquida da Tesouro Nacional

-

DLTN alcançou o montante de

115 969,2 t)ílh(ics em setembro de 2012, Comprativamen1e dC) mês anterior, houve
aume nte de H5 4.8 hilhoes, corsequencia do aumento de RS 4,0 hilhoes no estoque
da divida interna liquida e de R5 /82,1 milhôes na divida externa liquida.

Em setembro de 20 12,
ci Divida Liquido do

resouro Nacior,ol

-

atingiu 22,3 do P18,
-

i. -

-

-

:;:iI
••

•

1

iy,

• Iii,,

.r::j

_ -

:-,

iflclfltCP)dO O IflCStflO

1,1

•1•Iri

•_

Em relaçao a setembro de 2W 1, a DLTN aumentou R$ 40,3 bilhões. Essa
diferença é resultado do acréscimo de R5 36.0 bilhões no estoque da divida interna
lquda e de P$ 4.3 biIhrcs no estoque da divida externa liquida.
Em

do PIB, à DLTN diminuiu

0,5 p.p. no mesmo period, passando de
22,8-- em set embio de ?01 1 pai 22,3em setembro de 2012.
XAS
Dr,iib tiqwda TtiiI

-

ÉivW Intiq.jd

rbi4, ruim

~

',

1

t

.

•

patamcu quando
com pwodo o aqoto
de 2072.
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Dívida Interna
Líquida

1

1

1

1

1

Em relação ao PB

.1•/;

'--

i'i Dívida /nt?rnO

1/1

1'.

II

Liquida apresentou

1

;-,-/

1

1.1

..:.
1

•._•11/A1

-

-

•

um decrë5c,rno de 04
P.P. cai cornpai'ocôo a
s tem bro de 2011.

li LIil, 1 II,

I1/ IlI11ptL1 jl?,'l11ll1/ 1.(lt11l.1

r_i1t/.

J1J1D

a,:, /Iu&J l4 ,If,lI

L'41/./

/i'.1/

'/ 1!

-

5/lI

./1I

lii

No mes de setembro, a Divida Interna Liquida doTesouro Nacional totalizou
RS 880,6 bilhões, apresentando, em relaçào ao mÉ's anterior, um aumento de
R5 4,0 bilhões, resultado du aumento de R$ 50,2 bilhões riu estoque da divida
interna bruta e de RS 46,2 bilhões nos haveres internos. Como percentual do PIB, a
Divida Interna Liquida doTesouro Nacional representou o equivalente a 20,3 cm
seternbio de 201 2.
Relativamente ao ano anterior, houve acréscimo de R$ 36,1)bi Ihoes, passa lido
de R$ 844,5 bilhões, em setembro de 2011, para R$ 880,6 bilhões em setembro de
201 7. Fe comportamento decorreu do acréscimo de R$ 234,5 bilhões no estoque
da dívida Interna bruta e de R$ 198,5 bilhões no estoque dos haveres Internos. Em
ielaçáo ao PIO, houve decréscimo de 0.4 p.p., passando de 20,7% para 20,39.
A Divida Mobiliária (Divida Publica Mobiliária Federal interna - DPMFi),
descontadas as aplicações do FAT e de outros fundos públicos em tlti'loç federais.
aumentou R$ 50,6 bilhões em relação ao mês anterior. Essa variação pode ser
explicada pela emissu liquida de R$ 23,6 bilhões e pela apiopiiaço de juros nu
valor de AS 1,5 biIhes.
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A evoli,cao do Dívid a
Mobiliário lr?temo
do 1eouro Nc iunu/
rio mes É explícodo
peio resgate liquido

Na carteira de títulos cm poder dc pblico, o aumento de P$ 37,1 biIhoc
está associado á emissão líquida de RS 23.6 bilhões e á apropr i ação de juros no
valor do 136 bilhões. Na carteira de ttuIos do Banco Cemral, houve aumento de
R$ ao bilhi~es que pude sei exp!IcdJu pei oprupr ,,JOu de juros nu meinu valor.
Nao houve resgate ou emissào no período.

II

,n

I'IIL

ti,

II

1

-:

Os haveres internos do Tesouro Nacional cresceram R$ 46,2 bilhões em
relas riu

11)

rr(s ri fl Ipriur, rPflPt 1 F1d

II rflI() r s'flh(iEIl(' dis di spnriihilidri(í's ri ternas; ii)

decrescimo de R$ 31,2 bilhões nus haveres da administraçán indircta;e iiil aumento
de R$ 21,3 bilhões nos haveres admimsrados pela STN e de R$ 5,3 bilhões nos
haveres junto aos governos regionais.

de R5 23,6 bilhões e
apropria çõo de juros
de H

71,5 bilhces.
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Nos haveres da administração índ ire ta, houve. dec- fésci mo de R$ 21,. biIhãs
no .aldo do FAT e de R$ 16,1 hilhcics no; --aIdos do% demai!. furdcs. Os sildos dos
Fundos constitucionais Regionais aumentaram R$ 607,2 milhóies no mõs.
Nos saldos dos haveres adrnistrados pela STN, a maior variação foi
verificada no saldo dos haveres de legislação especifica com aumento de R5 70
bilhões. Fsse aumento é decorrente das operações deoncessio de crédito ao
Rano do Brasil (Contraio no 7S/1 21 no vaiar de P5 9,1 hilhncç e i Caixa (Contratos
ns 752/1 2 e 754/12) nos valores de H5 6,8 bilhoes(PM(-MV - Programa Minha Casa
Minha Vida) e RS 6,2 bilhões respectiamente, conforme autori2ado pela Medida
Provisória nu SAI , de 20 de Setembro de 701 2.
Quanto aos haveres junto aogovernrs regionais, hnuveaumentode R$ 1,4
bilhões nas dividas renegõciadas ao amparo da Lei rir 9.496/97, de R$ 1,7 híIho ra
dívidas renegociadas ao amparo da MP no 2.15i01 e reduçao de R5 30 milb.os
nas dividas refinanriadas ao amparo da lei n0 8.777/91
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Dívida Externa
Líquida

ciIIc'itri
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Em setembro de 2072, a
Divida Externa Liquida

12

totalizou RS 88,6
biíhues, equivaíentes o
2,O-) cio P18.
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i
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Em setembro, a Divida Externa Liquida do Tecuro Nacional totalizou
R$ 88,6 bilhoes, contra R5 8/,8 bilhões em agosto. 1-louve aumento de ft /82,1
milhç em reIço an mv anterior A gpmpriAlçán de juros tot.li7ou R5 64,1
milhões no período e o resgate liquido R$ 53,9 milhões. A variação cambial não loi
significativa.
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Comparativamente ao ano anterior, o acréscimo foi de R5 43 bh6eç,
assando de R$ 84,3 b'Ihôes, em setembro de 2011, para R$ 88,6 bilhóes, em
setembro de 2012. Do estoque total da divida externa, a divida mobiliária
corresponde a 86,19 R$ 76,6 bilhões) e a divida contratual representa 1390
12,3 bilh&s).
Em proporção do P18. a Divida Externa Liquida cio Tesouro NaciDnaI
martevesc estável cm comparação ao mês anterior Comparativamente ao ano
anterior, houve decréscimo de 0.1 pp., passando de 2.i. em setembro de 2011
para 20 em setembro de 2012.

Brasil emite novo titulo de
10 anos no mercado externo
No mês de setembro, o Tesouro Nacional emitiu um novo
titulo de referéncia (benchmark) de 10 anos,o bõnus Global
203, no valor de USS 1,35 bilhão. A enhi5sdç, foi realizada
ao preço de 99,456% do valor de face do titulo, resultando
em yield (taxa de retorno para o investidor) de 268% a.a.,
a menor taxa da história para um papel da dívida pública
externa brasileira,
O Inçamento de uru novo titulo de 10 anos riu
mercado externo está em linha com os objetivos do
Tesouro Nacional, em particular, aquele que busca o
aperfeiçoamento do perfil do passivo externo, com vistas a
consolidar a curva de juros externa em dólares por meio da
manutenção de pontos de referência.
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Anexos
a) Lista de Abreviatur
co

1)1

tid

FS(1 )lltÚrIfl1(I dus 12 iiess

i uIeiioie).

aeIa Ai - Resultado Prmario do Governo Central
TdIa A2 - R(itas Priiiiris Ju Guvi i CIItr1l
TaLela 2 - Despesas primàrias do Go'errio Central
Il j'Ii

A4 Eciiçio Finanwirá da TQLÍa Niciurial

TaeIa M - ReIdonamntoTesouro/Bano Central
) Tahs da Divjdd i,liifonnidçM dos 12 oiees dI1tericIrs):
Tela A6 - Dida Liquida do Tesowo NaOI13
TeI

- Dvidd É Tesouro Nciona

TaeIa A - haveres do Teuuro Nâni
d Ouiras Informações:
Tceh A9 - Investimento co Governo Federal por Orgão
e) Rclti'n reTrançferncis pra Estados e Muninpics Boletim FPE!FPM!IPI Fxportaço
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Lista de Abreviaturas
Abreviaturas mais comuns do Resultado Fiscal
(gd - (a dtr) (rjI op Ffrip reqadus e
(1 01 - Cnn t riIuç io de Tlter( çJ) rin Da iriic {mIcrTIIn
Cofins Cortbukãopara Fina iicinicnie da Seguricck Soi:
(P.1f - (oi ri uko PtLviSiI i sobe .

j ÍTI

lt',lc

ii

(FSS - Cori1rWuo para o PLino de eçu'idade Soii.l do Servidor Publico
CSLL - (oriFiuiyic SoaI selme ticru iou dc
Em gea - Frirpres (ora de Aio
FAI Fundo dc ArnpdIoc frLador
FGTS - Fundo do rnti pc Tempo do Seinco
fitcI - FIJI1(1í1 de Vista
-

d

1C(CI1iIilII(li)e

WrionaI de )envoLirnpntc'

PE - uiicic de PdrkipdÇ,i. de Ftedo
ÍPM - Fundo de Participação de láxinflias
FundeI - Fuoco de Vanitenção e JeservolaniMo da Ulixaçao Usiça e de Valorização do
Profisi orii dr [dij(.irC
!(M

iiiipostc' Sobre CIrLIdo de Meraiurio e Seio

MI-DI - Índice Geral de Preços (Dispo rniIidd€ ntem
II Irn cto de Ir portoç o
ItJSS - Instituto Liocioral eo Eegurid]de Sxjl
W - Imposto otre 1)perac.es de (rclrtc 1 árnKe, e eguro
IPI - Iiripu10 nlre Prodoio Iridtist' aIz.co
IRPF - rnpostc de Retida de Peso Frsic
IItPJ - ai prtc e, F Rerda de Pé, 550

.kjr idií

IRRI- - Ii1ipit dt' Reuni Relido iii Fcnle
LOAS - Leu 0rqiiica de Asteocia Social
PA( - Programa de Aeeraço dc (ecirrtc
- Prcueruwnto 1
Pasep - Preqrama de rorrnao cio Patr iroiiuo do Siei c.d)u N1 1h1)
PESA - Programa Espenial de Sanearneito de Atvc's
PGEN - Frfcuirudori(1 Gcril da
PIO Produto Interno bruto
P15 - Pirogliffia de lriegricic Sodil

Nucicri,iI
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GO(. I'roqma das Opeiõ íiriciais de( dito
-

roex Pmg rarna
-

Pruoaf PnNaIdImitodaAwhinaFarri1w
-

PH PmprnadeSubsidiofi Habiço
-

PI Pmqrarna de Sustent&ao do 1 nvestimento
Rs Progrrna de Recrrao FiscA
-

RF

-

Receita ed,aldoírasil

RGPS Req ImeG emídaPicvÊnda5xial
FMV Renda MeçaVIicia
-

Abreviuir

iiii

u,iiiuii d í)tdi

BH[)ES BinoNadordde D11DEcon5n*oeSoci
(FI (ertiíadoFinaneimdoeouro(svries
-

(V

tttirentjtivodacvkbdo F(VS

-

DPFe Divida Pública Federal Externa
-

) P MFI Dívida R Ilka Mobilk•u'ia Federal 1nierna
-

(V5 Fundode Compensa ode Vadaes 5 a1ariais
-

oEsnidddo[rinoSupeflor

~iies -

Indke ínI de Pnço Meado}

mia —1itituto Nacional d(iÁoniiaçio e ReÍcwr Aqiria

liR

IPIA
ri

mpostoierritorial Rural

-

-

ndicede P reços ao(onsudormplido

-

LTN letras do Tesouro Nacional
-

NTN

-

otas do

>AF Plano Anual de Financiamento
-

Selk—Sisteniaíspecialdel uidaaoe(stdia
TDA

-

itul os da Divida Aqriiia

1R — iaaReIerendaI
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no se encontra detre as e npncias da COAFI:

- CONTR.ATOr T
.1j AMFARO DA LM N° F,./2713
riciarentos e garantias de civalquer cpàcic, por parte da União o
Art, 17. Fica vedo
oiu'et: cc
i:.iiia d:ca GU. intir:tarnenIe aos estados. ao Disiio Federal e aos municipios
e entidade por eh
i' caso de inadirnplcia em seus comprornissosjunto à Unit
em como às enJói(,in
suas entidades, dc orrane dc oeraçôcs dc credito,
i-t. 21, Os cst.aio. j
US TrrJ,, rI- cipios que celebrarem conu'dtas de refinanciamento dc sua
iidas rias temias dcst Lei, ficam obrigados a renieter à SecreLaria do Tesouro Nacional, al.d o vigsim
uinto dia do Tues
Orçamentária mensal dos itens de Receita e Despesa
CITI COmO deniün.k' (j,
fÇj[j or compromissos da divida "incenda em formuários próprios
crem definidos peii .....
rj•
.t:'. . . :''rC.(cD dc que trata esta k, serão consi:tr.idos os vTiilores relativos ao
l Para cálculo ci';
ricses que antececkrJL. :.
iïiës 2.nterior ao de pagamento da parcela mensal.
2 O descurnprirnen, jo iu ..o c'put dctc artigo seri, considerado iaadiapricia para os fins de qu'
rata o art. 17 desta
lR:A1OS AO AMPARO i& w NO 9.496J91
nquanto a dívida iii. .u.i. du 17Ut) ioi ouperior a sua RLR amial, o ES'iADO:
- não poderá cmi:- .v:'s itik' ?- .blkos ao mercado interno, exocto nos casos previstos no ari. 33 do)
às Disposições CO:SL a OJrL1. rz.itÓr;a!;
dividas, inclusive empréstiino& externo junlu a cíganismos titianceii
— somente pode;i c'i-' nc•
r'ieL.; rels;iws ã dividafinanceira na trajetória estabelecida no Programa
ntCrn3cionais se o çrii
ec5tflItUJÇ.ãO C dc ALe 1. is
e
li - não poderá triz
a su m:-Lituiçes financeiras a administração de Mulos estaduais e munic{p
unto a centrais de cusIdFa de C-clos e valores mobiliários, exceto aqueles que, emitidos com base no art.
i.sirucioais Transitórias, não foram objeto do refinanciamento de que trata e
lo Ato das DisposiçL..
:ontrato.
- CONTRATOS FhUWADOS AO AMPARO DA MEDIDA FROVISOkIA N° 2.18/200I
a integral 1iquiaçitu a dívida objeto deste contrato o I~C1P30^
- no poderá emitir :iuvos (niãos públicos no mercado interno ou externo;
- somente poderá ccntniir novas dividas, inclusive empréstimos ou financiamentos externos junto
rganísmos financeira inicur.ais e operações de antecipação de receita orçamentária, se a divid
inanceira total do MUI' LCi2JQ for inferior a sua RLR anual.
ontudo, ainda crnitonne redação da retrida cláusula contratual, excluem-se das vedações a que se refere
flciso II:
- a contratação de opei,a;ôes de crédito instituídas por progranas federais, destinadas à modernização e a
ipareLhamento da nátiiria ad.-TuíiiLiativa dos utiidpos e
i - os cmpréstimos o
nanciwrunto cxternci. junto a organismo.s financeims multilaterais a instituiçõe:
te fomento e cooperação ligadas a povernos estrangeiros, desde que contratados dentro da prazo de um an
onLado de 30 de junho de 199 e destinados exclusivamente à complementação de programas eu
LndamentoT que tenha avaliação p051t1v3 da agencia financiadora,
) MUNICIPIO se compromete a entregar ã Secretaria do Tesouro Nacional os seguintes documentos:
mensalmente, até o vigésimo quinto dia do mé-s subseqüente, balancete da execução orçamentária mensal
-Orn discriminação de receitas e despesns;
1 - até o vigésimo quiam dia do niê.s subseqcnte ao encerramento de cada trimestre civil, demonstrativo d
:ronograma dc compromissos da dívida vinceuda, em formulários próprios definidos pela Secretaria d
re uro Nacional;
II - até 15 dc maio dc cada ano, balanço anual., e
V outros demonstrativos ou informações requeridas pela Secretaria do Tesouro Nacional, necessários a
companhaniento da execução do presente Cúnirato.
- CONTRATOS

11) - CONT
l
2.19612001 (CAi'7.
COntraLc int: rare d
dívidas.

RJ)OS ?ELA J1ÃO
5/4NFAI1tr1OI
at1eirk ti: Saflca!fletitO

pRoVLsÓRjA\
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CED1N - Cadasuo de Entidades Dc\'e1or 1 iadimpienie - (.'on.e.i

(k

sIçu

EMITIR CERTIDÃO PARA ENTIDADE

Conforme decisão iroferid pelo EceIentisno Senhor ( ose;efto Bruno Dautas no
processo de
(}iP.t"HAM EF() 1)!: CPU \E\1 V
1SA0) u (10)563Z70.20 102.00.000U. as emissões de ceiidões e as consultas ao Ç 1:st de Entidades Devedoras
nadimplentes (CENN) foram suspensas até decisão final (;12 nri ÇIO referido processo,
http://%v\,cI1j.jus.br/ccdii/publi/Er]iiddeII1adiI11p1entc/ccridao

22/11/221i(: 2

[•
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lh :I l
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T... :d:.
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Tornado: Situac.---G1 iaç 1
1½
- 09469891
A
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— 06750525
1½
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1½
07954400
A
07954597
A
-07954509
A
11021253
A
— 04312601
-A
7½
— 04290488
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— 08701214
07663230
A
— 05541420
Marque con 1
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A
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A
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A
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A
A
A
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A
A
A

A
A
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f'3=RETORNA
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ANSELMO FELIZOL.A SALMITO
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Eu, abaixo assinado, Tradutor Público e Intérprete Comercial

Tradução N°: 08012012
com exercício neste Estado

do Ceará, devidamente autorizado pelas leis da República e do Estado, Carteira de
exercício profissional da Junta Comercial do Estado do Ceará sob o n° 0360511,
CERTIFICO E DOU FÉ,

para os

devidos

documento exarado em INGLÊS, com o

fins, que nesta

fim

data me foi apresentado um

de traduzi-lo para o vernáculo, o que fiz

fielmente em razão do meu oficio, na forma seguinte;
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República Federativa do Brasil - Projeto de Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades
- Projeto Paulo Frewe - Negociações do Empréstimo: 29 de Agosto de 2012 - Ata
Aprovada da Negociação do Contrato de Financiam~ e do Contrato de Garantia t
As Negociações para o Projeto de Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades no
Estado do Ceará (Projeto Pauto Freire) foram realizadas em 29 de Agosto de 2012 em
Brasilia, Brasil, e via vídeo-conferéncia com a sede do IFAD em Roma, Itália. As
negociações foram realizadas entre os representantes da República Federativa do Brasil,
o Estado do Coará e o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agricola (IFAD). 2.
As Delegações foram representadas por: A República Federativa do Brasil Leny Maria
Corazza - Chefe da Delegação - Analista de Projetos

Secretaria de Assuntos

Internacionais - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ângela Sem Franus de
Andrade Fretas - Analista de Finanças e Controle - Secretaria do Tesouro Nacional Ministério da Fazenda. Ana Rachei Freitas da Silva - Procuradora da Fazenda Nacional
Procuradoria Gerat da Fazenda Nacional - Ministério da Fazenda - O Estado do Ceará:
José Nelson Martins de Sousa - Chefe da Delegação - Secretário do Desenvolvimento
Agrário. Wison Brandão - Secretwio Executivo - Secretaria do Desenvolvimento Agráíio
Regia de Albuquerque Silva - Orientador da Célula de Captação de Recucos Secretaria do Planejamento e Gestão. Márcia Cardeal Queiroz da Silva - Analta
Contábil-Financeiro - Secretaria da Fazenda. Vicente Madins Prata Braga Procurador
Adjunto - Procuradoria Geral do Estado. Ana Cristina Nascimento de Barros - Assessora
- Secretaria do DesenvoMmento Agrário. José Maria Freire Assessor Secretaria do
Desenvolvimento Agrário. Pelo Funda Internacional para o Desenvolvimento (IFAD): Iván
Cossio - Chefe da Delegação - Gerente de Programa do Pais - Divisão da America
Latina e do Caribe. Sorena Vakilian - Consultor Juridico - Burô do Consultor Jurídico
Geral. Hardi Michael Wulf Vieira - Diretor de Programa do País - Escritório no País Brasil
- Divisão da América Latina e do Caribe - Luisa Migliaccio - Diretor de Empréstimos e
Subsidias - Divisão dos Serviços Financeiros e Controllor, Dano Rimedio - Diretor de
Empréstimos e Subsídios - Divisão dos Serviços financeiros e Controiler. 3. A Delegação
do IFAD tornou nota da vias da Delegação da Autoridade para negociar fornecidas
antecipadamente pela secretaria de Negócios Internacionais do Ministério cio
Planejamento. Orçamento e Gere riciamento da República Federativa do Brasil - os
originais foram guardados no Ministério - e os originais da Delegação de Autoridade para
negociar do Estado do Ceará. 4. A Delegação do IFAD entregou os seguintes
documentos às delegações da República Federativa do Brasil e do Estado do Ceará: i.
Minuta do Contrato de Financiamento; ii. Minuta da Contrata de Garantia; iii. Minuta do
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Documento do Desenho Final do Projeto; iv. Contrata Criando o IFAO; v. Condições
Gerais para Financiamento do Desenvolvimento Agrícola data de 29 de Abril de 2009; vi.
Políticas e Critérios de Empréstimo; vil, Diretrizes do IFAD para Auditorias do Projeto; e
viii. Diretrizes pare AqUísioes do Projeto. S. Devido és exigências especificas
relacionadas ao processo legislativo de aprovação no Brasil, as negociações de
empréstimo são realizadas em duas etapas. Durante a etapa inicial, o financiamento
global do projeto em $OR e EURO é calculado às taxas de câmbio aplicáveis na data da
negociação inicial. As negociações finais do empréstimo são realizadas subseqüentes à
autorização do governo Federal

do

Brasil para os valores do empréstimo. 6. O

empréstimo em SDR para o Projeto totalizando SDR 20,624.403 é equivalente a USD
320Ô0,000 à taxa de câmbio operacional de SOR 1

USO 1-551550. Esta taxa

operacional é a taxa de câmbio do FMI do último dia útil do mês anterior á data inicial das
negocações do empréstimo (30 de Novembro de 2011), 7. O empréstimo em EURO para
o Projeto totalizando EURO 5.948,482 é equivalente a USD 8.000,000 á taxa de câmbio
operacional de EURO 1 = USO 1.34488. A taxa operacional à a taxa de câmbio do último
dia útil do mês anterior ã data inicial das negociações do empréstimo (30 de Novembro de
201 1). 8. A delegação do IFAD explicou que a taxa de juros de referência do IFAD é a
taxa aplicada para empréstimos SOR em termos comuns A partir de Janeiro de 2010, o
IFAD recalcula sua taxa de juros de referência cada semestre - no primeiro dia útil de
Julho. A taxa de reverencia do IFAD aplicável aos empréstimos de termos comuns baseiase em unia taxa composta de 8 meses SDR UBORIEURI1OR (para EURO) de quatro
moedas correntes que constituem a cesta SDR (Dólar dos Estados Unidos, Yen Japonês,
Euro e Libra Eslerlina da Grã-Bretanha), mais um apreed variável. O spread aplicado pelo 1
IFAD é uma media ponderada dos spreads aplicados pelo Banco internacional para
Reconstrução e OesenvoMmento (BIRD) a seus empréstimos de taxa variável para o
mesmo semestre. A taxa de juras do &FAD para termos corriurir, é 1,39% para o primeiro
semestre de 2012. No que se refere à taxa de referenda do IFAD aplicável a empréstimos
em Euro do Fundo Fiduciário de Facilidade de co-Financarnento para Segurança
Alimentar, o cálculo será a EURH3OR de seis meses mais o sp.read em Euro do BIRD. A
taxa de juras do IFAD para termos comuns é de 1,89% para o primeiro semestre de 2012.
As taxas de juros subsequentes serão com Linica das através de declarações de
faturamenlo e podem ser encontradas no webaite do
jpra

ect

.

IFAD

9. A delegação da República

Federativa do Brasil informou ao IFAD rue, devido às exigências internas, é necessário
respeitar a maior parte das condições anteriores à retirada a fim de autorizar a assinatura
do Contrato de Flnanciamento Conseqüentemente, eia solicitou ao IFAD para notificar a
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República Federativa do Brasil quando a a rio objeção do lEAl) à versão final do PIM
tiver sido obtida; b) A Unidade de Gerencamento do Projeto (PMU) tiver sldQ estabelecida
de conformidade com a PIM; e e) a no objeçao do IFAO à norneaço do Coordenador do
Projeto tiver sido obtida. 10. A delegação do IFAl) explicou que o prazo de maturidade e
carência do Empréstimo Con~ a partir da data que o Fundo tiver determinado que
todas as condiôea gerais anteriores ã retirada tiverem sido cumpridas. Além disso, foi
explicado que durante o perlodo de çarêncía, os juroS InCidFãO somente sobre o valor do
Principal em aberto do Empréstimo e será paço ser strairnsnte, mas que durante este
Penedo, nenhum pagamento do pnncipi será devido, Foi enfatizado que o iFAD não
aplica taxas de compromisso ou taxas de furos de penalidade na frente. 11, A SEAlN
á egaçáo do IFAO e a ~ação do Estado do Ceará que toda(s) emenda(s)
Sri

Contrato de Financiamento necessitarão da República Federativa do Brasil, a

reccrnendaçáo da Comissão de Financiamentos Extmos - COFIEX, e a autorização do
Mmnitérío da Fazenda. t2. Os representantes da República Federativa do Brasil
informaram ao IFAI) que antes da autorização para assinar os Contratos de
Financiamento e de Garantia, deve ser obtida a autorização do Senado Federal, 1 O
representante da Secretaria do Tesouro Nacional informou que pouco depois das
negociações, o Estado do Ceará requererá que o empréstimo seja reistr'ado no 8anca
Contrai do Brasil no Registro de Opeaçúes Financeras ROF). 14. A minuta do Contrato
de Financiamento e a minuta do Contrato de Garantia foram discutidos, acordados e
rubricados. Pelo Governo da Rep(oblica Federativa do Brasil: Assinaturas de: Leny Maria
Minist&io do Planejamento,
Corazza - Secretaria de Assuntos Internacionais
Orçamento e Gestão. Angela Semiramis de Andrade Freitas - Secretaria do Tesouro
Nacional - Ministério da Fazenda. Ana Rachei Freitas da Silva - Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional. Pelo Estado do Ceará: Assinatura de José Nelson Martins de Sousa Secretaria do Desenvolvimento Agrário Pelo IFAD: Assinatura de: lvan Cassio Cortez Fundo internacional para o Desenvolvimento Agricola - Divisão da América Latina e
Caribe Todas as páginas estão rubricadas.
NADA MAIS continha o referido documento que traduzi nesta cidade de Fortaleza aos 17
dias do mês de Setembro de 2012, o qual assino, para todos os efeitos legais. DOU FÉ.
Emolumentos: R$248.00/Res. JIJCEC 001/02

i7j
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ANSELMO FELIZOLA SALMITO
Tradutor Público Juramentado e Intérprete Comercial
Matricula na Junta Comercial do Ceará N° TP-038
Rua Juiz Renato Silva, 128 - Papicu - 60.175-177 - Fortaleza/CE
IR +55 (5) 3234-2857 Lisalmitog1obo.com

Tradução N°: 078/2012
Eu, abaixo assinado, Tradutor Público e Intérprete Comercial com exercício neste Estado
do Ceará, devidamente autorizado pelas leis da República e do Estado, Carteira de
exercicio profissional da Junta Comercial do Estado do Ceará sob o n° 0380511,
CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que nesta data me foi apresentado um
documento exarado em INGLÊS, com o fim de traduzi-lo para o vernáculo, o que fiz
fielmente em razão do meu oficio, na forma seguinte:
Texto Negociado em 29 de Agosto de 2012. CONTRATO DE FINANCIAMENTO (Projeto de Desenvolvimento Produtivo e de CapacidadesfPDPC - Projeto Paulo Freire)
entre o ESTADO DO CEARÁ da República Federativa do Brasil e o Fundo
Internacional para o Desenvolvimento Agrícola - Assinado em [cidade, pais] - Nota do
tradutor: todas as páginas estão rubricadas. - CONTRATO DE FINANCIAMENTO D
PROJETO - Número do Empréstimo:

- Titulo do Projeto: Projeto de Desenvolvimento

Produtivo e de Capacidades no Estado do Ceará - Projeto Paulo Freire (o Projeto) - O
Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (o uFundoh ou "IFAD") e o Estado
do Ceará (o Tomador do Empréstimo) da República Federativa do Brasil (cada um
"Parte" e ambos coletivamente as "Partes") acordam o que segue abaixo:
CONSIDERANDO QUE a Diretoria Executiva do Fundo Internacional para o
Desenvolvimento Agricola (o "Fundo" ou 'IFAD"), em sua Centésima (100) Sessão,
aprovou a criação de um Fundo de Reserva (Trust Fund) de Empréstimo de CoFinanciamento corri Garantia de Alimento Espanhol Ço Fundo) e aprovou ainda que o

fundo, atuando através do IFAD em sua condição de Agente Fiduciário do Fundo, celebra
uni contrato de empréstimo com o Rei da Espanha (Espanha); CONSIDERANDO QUE o
Fundo é urna atividade auxiliar do Fundo conforme aprovado pela diretoria Executiva
dentro da estrutura do Artigo 7 Seção 3 do Contrato que Cria o IFAD; e CONSIDERANDO
QUE a Espanha e o IFAD em sua condição de Agente Fiduciário do Fundo, assinaram o
contrato de empréstimo em 28 de Dezembro de 2010. AGORA PORTANTO, as partes
deste contrato ajustam o seguinte: Seção A

- 1. Os seguintes documentos formam
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coletivamente este Contrato: este documento, a Descrição do Projeto e Acordos de
Implementação (Anexo 1) e a Tabela de Alocação (Anexo 2). 2. As Condições Gerais do
Fundo para o Financiamento do Desenvolvimento Agrícola datado de 29 de Abril de 2009
(as Condições Gerais") e emendado em 17 de Setembro de 2010, e todas os seus
dispositivos deverão aplicar-se a este Contrato. Para os fins deste Contrato, os termos
definidos nas Condições Gerais deverão ter os significados ali previstos. 3. O Fundo
deverá fornecer um financiamento ao Tomador do Empréstimo (o 'Financiamento") que

consiste em um Empréstimo do IFAD em SDR (Nota do Tradutor: SOR = Direita Especial
de Saque) e um Empréstimo do Fundo em EURO, que o tomador de Empréstimo deverá
usar para implantar o Projeto de acordo com os termos e condições previstos neste
Contrato. 4. O Financiamento deverá ser garantido pela Republica Federativa do Brasil (o
"Fiador") nos termos e condições previstos em contrato, na mesma data, a ser celebrado
pelo Fundo e a República Federativa do Brasil (o "Contrato de Garantia"). Seção B - 1. O
valor do Financamento é composto de: a. Um empréstimo em SDR (Direito Especial de
Saque) de vinte milhões seiscentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e três SDR (SDR
20 624 403). B. Uni empréstimo em EURO no valor de cinco milhões novecentos e
quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e dois Euros (EURO 5 948 482), 2. O
Financiamento global (de ambos as empréstimos), em EURO e SDR, é garantido em
termas comuns, e terão um período de maturidade de dezoito (18) anos, incluindo um
período de carência de três (3) anos iniciando a partir da data que o Fundo tiver
determinado que todas as condições precedentes às retiradas tenham sido cumpridas
(Seção E Parágrafo 2 abaixo). O Tomador do Empréstimo deverá amortizar o valor
principal do Financiamento em 30 (trinta) parcelas semestrais consecutivas iguais; o valor
da parcela final poderá variar devido a arredondamento 3. A. A Moeda Corrente de
Pagamento do Serviço de Empréstimo para o Empréstimo em SDR será em Dólares das
Estados Unidos. B. A Moeda Corrente do Pagamento do -Serviço do Empréstimo para o
Empréstimo em EURO será o EURO. 4. O primeiro dia do Ano Fiscal aplicável será o l
de Janeiro. 5. O Empréstimo em SDR estará sujeita a juros sobre o valor principal do
Empréstimo pendente a unia taxa igual à Taxa de Juros de Referência do IFAD em
EURO. 6. Os pagamentos do-principal e juros serão pagos em cada dia 15 de Maio e 15
de Novembro. 7. Deve haver urna Conta do Projeto para a beneficio do Projeto, onde o
produto do Financiamento e recursos de contrapartida deverão ser alaGados, em uni
Banco aceito pelo Fundo. 8. O Tomador do Empréstimo deverá providenciar um
financiamento de contrapartida para o Projeto no valor de quarenta milhões de Dólares
Americanos (USD 40 000 000), que deverão incluir o pagamento de impostos.

Seção C

1. A Agencia Líder do Projeto será a Secretaria de Desenvolvimento Agrário - SDA) do

73690 Quarta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2012

Tomador do Empréstimo. 2. A Data de Conclusão do Projeto será o sexto aniversário da
data de entrada em vigor deste Contrato e a Data de Encerramento do Financiamento
será estabelecida conforme especificado nas Condições Gerais. Seção D - O
Financiamento será administrado e o Projeto supervisionado pelo Fundo. Seção E - 1 O
que segue é designado coma um motivo adicional para a suspensão do direito de o
Tarnador do Empréstimo solicitar retiradas do Financiamento; O Manual de Implantação
do Projeto (rIM), ou qualquer uma de suas cláusulas, foi renunciado, suspenso,
terminado, emendado ou modificado sem a concordância prévia do Funda e o Funda
determinou que essa renúncia, suspensão, término, emenda ou modificação tenha tido ou

seja provável de ter, algum efeito material adverso ao Projeto, e o Tornador do
Empréstimo não tenha tomado nenhuma medida para remediar a situação. 2. O que
segue é designado como condições adicionais (gerais) precedentes a retiradas: a) O
Contraio de Garantia deverá ter sido assinado devidamente, e a assinatura dele pela
Fiador deverá ter sido devidamente autorizada por todas as ações administrativas e
governamentais necessárias; b) O IFAD não terá nenhuma objeção a que a versão final
do PM (Manual de Implantação do Projeto) terá sido obtida, c) A Unidade de Gestão da
Projeto(PMU) terá sido estabelecida de conformidade com o PIM (Manual de Implantação
do Projeto); e d) o IFAD não terá nenhuma abjeção a que a nomeação do Coordenador
do Projeto terá sido obtida. 3. Toda(s) emenda(s) a este Contrato somente será(ao)
feita(s) através de concordância mútua entre o Tomador do Empréstimo e o Fundo, após
ter obtido a concordância a essa emenda, incluindo a Data de Conclusão do Projeto e a
Data de Encerramento do Financiamento. 4. A seguir estão os representantes designados
e os endereços a serem usados para comunicação relacionada a este Contrato. Pelo
Fundo: O Presidente - International Fund for Agricultural Development Trustee of the
Spanish Food Security co-Financing Facility Trust Fund - Via Paolo di Dono 44 - 00142
Rome - Italy - Pelo Tomador do Empréstimo O Governador do Estado do Ceará - Av.
Barão de Studart, n0505 - Meireles - Fortaleza - Ceará - Brasil - 60.120-000 - Com
cópias para: Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SOA - Av. Bezerra de Menezes, n°
1820 - São Gerardo - Fortaleza - Ceará - Brasil - 60.325-901. Secretaria da Fazenda SEFAZ - Av. Alberto Nepomuceno, n° 2 - Centro - Fortaleza - Ceará - Brasil - 60.060430. Secretaria de Assuntos internacionais - SEAIN - Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão - Esplanada dos Ministérios - Bloco K
Brasília - DF - Brazil. - Este contrato, datado de

50 andar - 70040 - 906 -

foi preparado na língua inglesa

em seis (6) vias originais, três (3) para o Fundo, duas (2) para o Tomador do Empréstimo
e uma (1) para o Fiador. - Pelo Fundo - (Inserir nome e titula) Presidente - Lnternational'
Fund for Agricultura] Oevelopment - Trustee af the Spanish Food Security ca-Financing
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Facility Trust fund - Pelo Tomador dó Empréstimo - Governador do Estado do Ceará.
Anexo 1 - Descrição do Projeto e Acordos de Implantação - É. Descrição do Projeto - 1.
Objetivo do Projeto. O objetivo do projeto é reduzir a pobreza e elevar o padrão de vida

das famílias; dos agricultores em 31 municípios, em quatro territórios do Estado do Ceará.
O objetivo de desenvolvimento do Projeto Paulo Freire é ajudar a reduzir a pobreza rural
na região semi-árida do Ceará, através do desenvolvimento do capital humano e social e
da produção sustentável para aumento da renda a partir de fontes do campo e de fora do
campo, com foco prioritário sobre os jovens e mulheres. 2 Objetivos. Os objetivos
específicos do Projeto são: a. Aumentar a capacidade da população rural e de sua
comunidade e organizações econõmcas para identificar, priorizar e resolver os seus
problemas, desenvolver lideranças e estimular sua capacidade de participar em
processos locais de tomada de decisão. b. Apoiar a criação e fortalecimento da
comunidade e de iniciativas produtivas familiares, aumentando sua capacidade e
habilidades para desenvolver negócios rurais e ganhar acesso a mercados - incluindo
mercados institucionais e programas públicos para agricultura familiar. c) Fomentar o
desenvolvimento da produção sustentável - no campo é fora do campo - para elevar a
produtividade das comunidades e famílias, criando oportunidades de ganho de renda e de
emprego, ao mesmo tempo adotando e promovendo práticas agro-ecológicas e o
gerenciamento sustentável dos recursos naturais. 3. Área do Projeto e População Alvo.
A área do Projeto compreende 31 municípios localizados em quatro territórios da região
semi-árida do Estado do Ceará: (i) Altaneira, Antonina do Norte, Araripe, Assaré, Campos
Sales, Nova Olinda, Potengi. Salitre, Santana do Cariri, Tarrafas (território do Cariri
Oeste); (ii) Aivaba, Arneiroz, Hidrolãndia, Ipu, Ipueiras, Parambu, Pires Ferreira,
Quiterianõpolis, Tauã (território dos lnharnuns-Crateús); (iii) Coreaú, Frecheirinha, Graça,
Massapé, MoraCijo, Mucambo, Pacujã, Reriutaba, Senador Sá, Sobra rural e Varjota
(território de Sobral); e (iv)

Irauçuba (território Vales do Curu-Aracatraçu). A população

alvo será os pequenos agricultores familiares com ou sem terra, que trabalham no setor
agrícola e não agrícola, com disposição e potencial para desenvolver práticas agrícolas
sustentáveis e negócios rurais. 4. Componentes. O projeto terá dois componentes, um
para construir a capacidade das pessoas e da comunidade local e organizações
econômicas (Componente 1) e outro para apoiar o desenvolvimento produtivo e a
sustentabilidade ambiental (Componente 2)_

Componente 1: Desenvolvimento da

capacidade - 5. O objetivo do Componente é fortalecer as capacidades coletivas e
individuais necessárias para promover o desenvolvimento -sustentável das famílias
beneficiárias e comunidades da área do Projeto. Este Componente também irá trabalhar
no melhoramento das capacidades dos provedores de assistência técnica e irá implantar
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urna linha especifica de atividades sobre mobilização social, com o propósito de reforçar
a participação das famílias beneficiárias e garantir a eficiência do Projeto. As atividades
deste Componente girarão principalmente em torno de sete linhas interativas: (a)
capacilação para acesso ás políticas e programas públicos; b) fortalecimento das
iniciativas locais e desenvolvimento de lideranças; c) desenvolvimento da capacidade de
produção e gerericiamento dos recursos naturais; d) desenvolvimento organizacional e
treinamento para gerencíamento de negócios rurais e marketing; e) treinamento para
jovens; (f) capacifação de provedores de assistência técnica; e (g) mobilização e controle
social - Componente 2; Desenvolvimento produtivo e sustentabilidade ambiental 6. O objetivo do Componente é financiar as iniciativas de desenvolvimento produtivo
movidas pela demanda dos beneficiários apoiando as atividades que permitem o aumenta
da produtividade e adição de valor, resultando portanto em geração de renda e criação de
emprego de famílias beneficiárias, dentro da perspectiva de uso sustentável dos recursos
naturais. As abvidades deste Componente Irão gerar investimento produtivo e focarão os
negócios agrícolas e não agrícolas. Este Componente também abrangerá questões
referentes à mudança climática, desertificação e adaptação às zonas semi-áridas cern
atividades que focam a regeneração da terra degradada e a adoção de práticas agroecológicas. Com relação a isto, o Componente 2 se concentrará em três linhas principais
de ações: a) apoiar atividades para fortalecer a produção, adição de valor e
comercialização de produtos agrícolas e não agrícolas; b) fornecer incentivas à iniciativas
de inovação; e c) promover atividades para proteger e regenerar a base de recursos
naturais. II. Acordos de Implantação - Agência Líder do Projeto —7. A Secretaria de
Desenvolvimento Agrário (SOA) será a agência executora do Projeto. O Projeta irá se

beneficiar da estrutura e experiência da SDA, particularmente no gerericiamento e
execução de projetos para combater a pobreza rural. 8. Em sua condição de agência
executora, a SOA assumirá responsabilidade técnica e administrativa pela implantação do
Projeto. Urna Unidade de Gerenciamento do Projeto (PMU) será criada na SDA, com
autonomia financeira e administrativa para operar o Projeto, no mesmo nível de
antiguidade que os escritórios de coordenação. 9. A SDA será responsável por: (i) incluir
os fundos especificados para a execução do projeto no orçamento anual do estado; (ii)
promover a coordenação institucional necessária para implantar o Projeto com os
governos federal, estadual e municipal; e (iíi) implantar o Projeto de conformidade com os
termos negociados com o IFAD e as cláusulas do Manual de implantação do Projeto
(P 110). Unidade de Gerenciamento do Projeto (PMU) - 10. A estrutura orgariizacional da
PMU deverá incluir uma equipe central sediada em Fortaleza e quatro equipes locais que
Irão funcionar nos escritórios descentralizados da SDA na área do Projeto. A equipe
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central consistirá de seis profissionais seniores que irão atuar nas condições de:
coordenador geral, gerente para o componente de capacitação, gerente para o
desenvolvimento produtivo e o componente da sustentabílidade arribiental, gerente de
aquisição, gerente de moo itoramente do projeto e gerente financeiro. A fim de apoiar a
coordenação geral do Projeto e a equipe de gerenciamer1to os profissionais seniores
serão recrutados com experiência nas áreas pertinentes ao Projeto e oficiais técnicos
(educação secundária) serão recrutados e empreenderão as tarefas administrativas. li.
A equipe central da PMU estará sob a supervisão do Secretário de Desenvolvimento
Agrário e será responsável pelo gerenciamento administrativo, financeiro, operacional e
técnico do Projeto. A equipe central da PMU será responsável pela coordenação,
planejamento, articulação institucional, análise técnica e rnonitoramento das propostas de
investimento aprovadas e orientará as equipes locais em todos os estágios da
implantação do Projeto. A PMU selecionará e contratará organizações que são ii
tecnicamente qualificadas para fornecer diretamente os serviços específicos planejados
no Projeto. Entidades de Gerenciamento do

Projeto - 12. O

Comitê de

Gerenciamento Operacional e Estratégico da MA, presidido pelo secretário da SOA e
composto dos secretários substituto e executivo da SOA e os coordenadores da SOA. O
comitê, que funciona corno um fórum de discussão estratégica e de tomada de decisão da
SDA, terá as seguintes responsabilidades relacionadas ao Projeto Paulo Freire: (1)
aprovar o plano de trabalho e orçamento anual e facilitar os contratos necessários para a
sua execução e consecução dos objetivos do Projeto;(ii) aprovar o manual de implantação
do Projeto; (iii) estudar e comentar sobre os relatórios semestrais e anuais do projeto; (iv)
estudar e comentar sobre os relatórios anuais do auditores; (v) estudar e comentar sobre
as avaliações intercalares do projeto; e (vi) promover a coordenação do projeto Paulo
Freira com os outros programas e projetos coordenados pelo Estado. 13. Os Comitês
locais do projeto serão constituídos no estágio de mobilização com um Comitê por

território com o objetivo de: (i) discutir a situação dos municípios e comunidades
selecionadas para o Projeto; (ii) estabelecer concordância sobre as prioridades da
comunidade; (iii) apoiar a preparação e monitoramento dos planos de desenvolvimerit6;
(iv)

fornecer transparência nas atividades do Projeto, permitindo controle social; e (v)

promover a coordenação necessária para a implantação dos planos de desenvolvimento
e dos planos de negócio aprovados. Os comitês reunirão representantes das
comunidades rurais secíonadas para participar do Projeto, mulheres de cada uma das
comunidades, jovens de cada uma das comunidades, organizações econômicas e da
comunidade de agricultores familiares (associações., cooperativas), entidades
governamentais ativas nos municípios responsáveis pelos programas e projetos de
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desenvolvimento rural, e organizações que representam os agricultores familiares,
organizações não governamentais, provedores de assistência técnica e as equipes locais
do projeto. Coordenação e entidades políticas - 14. Conselho Estadual para o
Desenvolvimento Rural Sustentável:, presidido pelo Secretário de Desenvolvimento

Agrário (SOA) e congregando instituições dos setores público e privado, organizações de
agricultores e parceiros pertinentes tais como o Ministério Federal de Desenvolvimento
Agrário, o Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica, a Federação dos
Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado do Ceará - FETFAECE) e
outros. O Conselho deverá promover o planejamento, execução e monitoramento das
atividades de desenvolvimento rural no Estado do Ceará. A coordenação da PMU
participará deste Conselho, que atuará para a Projeto Paulo Freire coma um fórum para
discussão, trocas e ligação com outros programas e projetos estaduais e federais e
iniciativas da sociedade civil, facilitando a coordenação entre agências e fortificando as
ações do Projeto. - Parceiros Estratégicos na Implantação - 15. O Projeto coordenará
com organizações privadas e governamentais que promovem atividades na área de
desenvolvimento rural e que são parceiros da SOA No que diz respeito a este aspecto, a
fim de implantar o Projeto, a SOA entrará em parcerias com instituições efou provedores
de serviço que têm capacidade técnica e operacional em áreas tais como serviços de
assistência técnica, desenvolvimento institucional, mobilização de comunidades e
organizações rurais, produção e processamento, preparação e implantação de planos de
negócio, fornecimento de serviços financeiros e de crédito, desenvolvimento de mercado.

e outras áreas relacionadas às atividades do Projeto. Além disso, a SDA colaborará com
instituições responsáveis por politicas públicas a respeito de apoio a agricultura familiar e
combate à pobreza rural, incluindo, entre outras coisas, aquelas focadas em compras
públicas para agricultores familiares e serviços financeiros rurais. Além dessas parcerias,
a SDA celebrará contratos com a Secretaria de Planejamento e Administração do Ceará,
que é responsável pelo orçamento, planejamento e coordenação de ações
governamentais, e que apoiarão a ligação necessária para implantar o Projeto e apoiar o
monitorarnento e avaliação dos resultados previstos na estrutura lógica. - Manual de
Implantação do Projeto - 16. A SDA executará o Projeto conforme previsto no PIM, que

deverá prover dentre outras coisas: (i) procedimentos detalhados referentes à formulação
e aprovação de planos de negócios; (ii) critérios de elegibilidade; (iii) diretrizes para o

desenho dos planos de negócio; (iv) normas para acessar o apoio financeiro para
investimentos produtivos; e (v) orientação para a implantação de cada Componente. Anexo 2 - Tabela de Alocação - 1. Alocação do Recursos de Financiamento. (a) A
Tabela abaixo apresenta as Categorias de Gastos Elegíveis a serem financiados pelo
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Financiamento a e alocação dos valores de Financiamento para cada Categoria e os
percentuais de gastos para itens a serem financiados em cada Categoria:
Categoria

Valor do Empréstimo Valor do Empréstimo Percentual de.
Denominado em SDR Denominada em EURO Gasto Elegivel a
Ser Financiado

1. Capacitação

9 384 000

2 753 000

62% do gasto
total

8110000

2379000

51%dogasto
total

III.
Gerenciamento
do Projeto

931 000

273 000

20% do gasto
total

IV. Monitoramento e
Avaliação

149 000

44 000

21% do gasto
total

2 050 403

499 482

H. Desenvolvimento
Produtivo
e
Sustentabilidade
Ambiental

Não alocado

Total
20624403
546482
(b) Os termos usados na Tabela acima são definidos conforme segue: 1. Capacitação:
esta categoria financiará as atividades do Componente 1, incluindo capacitação,
treinamento e assistência técnica para pequenos produtores, desenvolvimento de
liderança, mobilização da comunidade, qualificação de provedores de assistência técnica
e treinamento

de jovens

para

atividades

econômicas e acesso à

terra.

II.

Desenvolvimento Produtivo e Sustentabil idade Ambiental: esta categoria financiará as
atividades do Componente 2, destinadas aos investimentos produtivos. III. Custos
Operacionais: esta categoria financiará o funcionamento da PMU. IV. Monitoramento e
Avaliação: esta categoria financiará a criação do sistema M&E do Projeta, bem como sua

atualização e gestão periódicai
NADA MAIS continha o referido documento que traduzi nesta cidade de Fortaleza aos 17
dias do mês de Setembro de 2012, o qual assino, para todos os efeitos legais. DOU FÉ.
Emolumentos: R$600,00/Res. JUCEC 001/02
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ANSELMO FELIZOLA SALM1TO
Tradutor Público Juramentado e intérprete Comercial
Matricula na Junta Comercial do Ceará N° TP-038
Rua Juiz Renato Silva, 128 Papicu - 60.175-177 - For!a1za/CE
5 (85) 3234-2857 tIsaImitog1obo.cm

Tradução N°: 079/2012
Eu, abaixo assinado, Tradutor Público e Intérprete Comercial com exercício neste Estado
do Ceará, devidamente autorizado pelas leis da República e do Estado Carteira de
exercício profissional da Junta Comercial do Estado do Ceará sob o n° 0380511.

CERTIFICO E DOU FE, para os devidos fins, que nesta data me foi apresentado um
documento exarado em INGLÊS, com o fim de traduzi-lo para o vernáculo, o que fiz
fielmente em razão do meu oficio, na forma seguinte:
Texto Negociado em 29 de Agosto de 2012— CONTRATO DE GARANTIA - [Número do
Empréstimo1 - Título do Projeto: Projeto de Desenvolvimento Produtivo e de
Capa cidades/PD PC - Projeto Paulo Freira - O Fundo Internacional para o
Desenvolvimento Agricola (o 'Fundo' ou "lFAD") e A REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL (o "Fiador") (cada uma "Parte" e ambas coletivamente as "Partes") através deste
instrumento combinam o que segue abaixo: - Seção A - 1, Os documentos seguintes
coletivamente constituem parte integrante deste Contrato: este documento, o Contrato de
Financiamento do Projeto (o "Contrato de Financiamento") de igual data deste
instrumento entre o Fundo e o Estado do Ceará da República Federativa do Brasil (o
'Toniador do Empréstimo), as Condições Gerais do Fundo para o Financiamento do
Desenvolvimento Agrícola datado de 29 de Abril de 2009, e emendado em 17 de
Setembro de 2010 (as 'Condições Gerais'). Para os fins deste Contrato, os termos
definidos nas Condições Gerais e no Contrato de Financiamento têm os significados
respectivos ali especificados. 2. Através do Contrato de Financiamento, o Fundo
concordou estender ao Tomador do Empréstimo um financiamento que consiste em um
empréstimo em SOR de vinte milhões, seiscentos e vinte e quatro mil e quatrocentos e
três Direitos Especiais de Saque (SDR 20 624 403) e um empréstimo em EURO de cinco
milhões, novecentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e dois Euros (EURO 5
948 482), nos termos e condições previstas no Contrato de Financiamento. 3, O Fiador,
em consideração da celebração de uni Contrato de Financiamento pelo Fundo com o
Tomador de Empréstimo, concordou em assim garantir aquelas obrigações de pagamento
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do Tomador do Empréstimo. e concorda em ficar plenamente obrigado até o pagamento
total dessas obrigações. Em casos de emendas ao Contrato de Financiamento. o
Tornador do Empréstimo deverá obter a aprovação prévia do Fiador para quakuer
modificação ou emenda ao Contrato de Financiamento, 4. O Fiador através deste
instrumento garante incondicionalmente, como devedor principal e no simplesmente
corno fiador, o pagamento devido e pontual do principal de, e o pagamento de juros e
outís encargos sobre. o Financiamento devido de acordo com este Contrato de

Financiamento. Seção 6

S. Em caso de inadimplemnento por parte do Tomador do

Empréstimo, o Fundo não será obrigado a. esgotar seus remédios contra o Tomador do
Empréstimo, antes de executar seus direitos contra o Fiador. - Seção C 6. Seguem os
representantes designados e endereços a serem usados para as comunicações
relacionadas a este Contrato: Pelo Fundo: Presidente: Intemational Fund for Agricultural:
Devetopment - Via Paolo dl Dono 44 - 00142 Reme, Italy - Pelo Fiador. O Ministro da
Fazenda Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - Esplanada dos Ministérios, Bloco
P, 80 andar - 70048-900 Brasília, DF, Brasil- - Este Contrato, datado em
, foi
preparado na língua Inglesa em seis (6) vias originais, três (3) para o Fundo, duas (2)
para o Tornadcr do Empréstimo e uma (1) para o Fiador. - Assina pelo Fundo: Presidente

do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agricola - Via Paolo dl Dono 44 - 00142
Reme, ltal - Assina pelo Fiador: O Ministro da Fazenda - Procuradoria Geral da
Fazenda nacional - Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 80 andar - 70048-900 - Brasília,
DF, Brasil - Ambas as paginas encontrarnse rubricadas.
NADA MAIS continha a referido documento que traduzi nesta cidade de Fortaleza aos-

dias do mês de Setembro de 2012, o qual assino, para todos os efeitos legais. DOU FÉ.
Emolumentos: R$154,00/Res. JUCEC 001/02

TLREW
SAL T-1-05

Negotiated Text
29 August 2012

FINANCING AGREEMENT
Productive and capacity developrnent in the State or Ceara - Pulo Freire Project
(Projeto de Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades/PDPC - "Projeto Paulo Freire")
between
STATE OF CEARA
OF Til E FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL

and the
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULrURAL DEVELOPMENT

Sigried in [city, country]
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Negotiated Text
29 August 2012
PROJECT FII'IIANCING AGREEMENT
Loari Number;

Project Titie: Productive and capacity deveopment: in the State of Ceara - Pau'o Freire
Project (the "Project")
The Tnternationa! Fund for A9 ricultural Deveioprnent (the Fund" or'TFAD")
and
The State of Ceará (the "Borrower') of the Feder-ative Repibiic of Brazil
(each a "Party and both of them ccllectively the 'Parties")
hereby agree as íollows:
WHEREAS the Executive Board of the Iriternational Furid for Agricultural Development (the
"Fund" or 'IFAD") aL its lOOth Sessior, approved the establishment of a Spanish Food
Securlty Co-Financing FaciIity Trust Fund ("the Trust') and further approved that the
Trust, acting through IFAD in its capacity as the Trustee of the Trust, enters inta a
borrowíng agreement with the Kingdom of Spain (Spain);
WHEREAS the Trust is an ancillary activity of the Funil as approved by the Executive Board
within the framework of Articie 7 Sectiori 3 of the Agreement Estabiishing IFAD; and
Wh-IEREAS Spain and IFAD, in its capacity as the Trustee of the Trust, have signed the
Borrowirig Agreement on 28 December 2010.
NOW THEREFORE, the parties hereto hereby agree as foliows:
Section A
The following documents collectively form this Agreement: this documerit, the
1.
Project Description and Irnplementation Arrangerrents (Schedule 1) and the Aliocation
Table (Schedule 2).
The Fund's General Conditions for Agricultural Development Fuiancíng dated 29 April
2,
2009 (the 'General Conditions") and amended on 17 September 2010, anci ali provisions
thereof shall apply to this Agreement:. For the purposes of this Agreement the terrns
defrned in the General Conditions shall have the meanings set forth tberein.
T1e Furid shali provide a financing to the Borrower (the "Financíng'), which consLsts
3.
of a Loari from rFAD ir SDR and a Loan frorn the Trust in EURO which the Borrower shall
use to irripiement the Project in accordance wlth the terms and conditions set forth in this
Agreement.
The Financing is to be quaranteed by the Federative Repi.b(ic of Brazil (the
4.
"Guarantor") cm terms and conditions set forth in an agreerrlent, of even date, to be entered
into by the Funil and the Federative Repubiic ai' Brazil (the "Guarartee Agreement").
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Section B
1.

The amourt of te Finançing is composed of:

A loan in Special Drawing Rights (SDR) aí twenty mililon nix hundred twcnl:y four
a.
thousand and four hundred and three SDR (SDR 20 624 403).
b.
AloariinEureoffive milNonnine hundredfortyeightthousard and four hundred and
eighty twa Euros (EURO 5 948 482).
The averlI Financing (of botl- lOans), in EURO arcI SDR,
granteci on ordinary
2.
terms, and shall have a maturity period aí eighteen (18) years, incftxding a grace period of
three (3) years startng froni the date that the Fund has determiried that ali general
condrtions precedert te withdrawal have been fulhlled (Section E paraçraph 2 below). The
Borrower shall repay the principal arnount of Lhe Firiancing in 30 (Ihirty) equal semiinnual consecutive irstaTmerts; the final instalrriént amou rit rnay vary due to rolindin0.
Iís

3.

A. The Loan Seriice Payment Currency for lhe Loan in SDR shall be USO.
E. The Loan Service Payment Currency for Lhe Loan in EURO shall be the EURO.

4.

The first day of Lhe applicabie Fiscal Year shall be ]anuary 1.

S.

A. The SOR Loan shall be subject te interest or Lhe principal amount aí the Loan
outstanding at a rate equal to the JFAD Refererice Interest Rate iri SDR.
B. The EURO Loan shall be suject te interest on the principal amount of the Loan
outstanding at a rate equal to the JFAD Refererice Interest FLate in EURO.

6.
Payrner'its of principal and Énterest shall be payable cri each 15 May and 15
November.
There shall be a Project Account for the benefit of lhe Project, where Financirig
7,
proceeis and counterpart resources shall be allocated, in a Barik acceptable by the Fund.
S.
The Borrower shall provide counterpart íinandng for the Project ir the amount of
forty milliori Uriited States Dollars (USO 40 000 000), which shall include the payment of
taxes
Section C
1.
The Lead Project Agericy of the Project shall be Lhe Secretariat aí Agrarian
Developmerit (Secretaria de Desenvolvimento Agrário - SOA) of the borrower.
2.
The Project Comnpletiori Date shall be the sixth anniversary of the date of eritrv into
force of this Agreemerit and the Financing Closing Date will be established as spccífied Ir
the General Conditions.
Section D
The Financing will be admiriistered and the Project will be supervised by the Fund.
Section E
1.
The foliowing is desigrated as an addrtional ground for the suspension of the right of
Lhe Borrower to request wilhdrawals írorn the Finiarcirig: The Project tmplementation
Manual (PIM), ar any provision thereof, has been waived suspended, terminated, amended
or modiíied without Lhe prior agreement of the Fund and the Fund has determined that such
waiver, suspensiori, terrnination, amendment or rnodificalion has haci, ar is likely to have, a
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material adverse effect on the Project, and the Borrower has not taken ary measures to
remedy the situation.
2.

The following are designated as additional (general) conditions precedent to

withd rawal:

a) the Guararitee Areement shall have been duly signed, and Lhe signature -tlerecf by
the Guarantor shall have been duly authorised by ali necessary adrniriistrative and
governmental actiori;
b) the IFAD no objection to the final version of the PIM shall have been obtained;
c) the Project Management Unit (PMU) shall have been establtshed in accordance with the
FIM; and
cl) the IFAD no objection to the appointment of the Project Coordinal:or shall have beer
obtained.
3.
Any amendment(s) to this Agreement shall only be made by mutual agreernent
between the Borrower and the Fund, after hev!ng obtained the Guarantor's concurrence to
such amendment, Including the Project Completion Date and the Financrig Closing Date.
4.
The foÍlowing are the desiqnated representatives and addresses to be used for any
communicatiori related to this Agreement:
For the Borrcwer:

For the Fund:
The President
Iriternatiorial Fund for Agricultural Developrrient
Trustee of the Spanish Food Security
co-Financing Facility Trust Fund
Via Paolo di Dono 44
00142 F&ome, Italy

The Governar of the State aí Ceara
Av, Barão de Stuciart, n° 505 - Meireles
Fortaleza Ceará - Brasil
60.120-000

Wíth copies to:

Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA
Av. Bezerra de Menezes, no 1820 - São Gerar-da
Fortaleza - Ceará - Brasil
60.325-901
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Av. Alberto Nepornuceno, n° 2 - Centro
Fortaleza - Ceara - Brasil
60.00-43D
Secretaria de Assuntos Internacionais - SEA[N
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gesto
Esplanada dos Ministérios - Bloco K - 50 andar
70040-906 - Brasilia - DF - Brazil
This agreement, dated
has been prepared in the Englih 1anuage ir six
original copies, three (3) for the Fund, twa (2) for the Borrower and one (1) for the
Guara ntor.
For the Fund
(insert name and titie)
F re s de nt

International Fund for Agricultural Developnierit
Trustee of the Spariish Food Secunty co-Fina ncing
Facility Trust Fund

For the Borrower Gcvernor of the State of Ceara
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Scheduie 1
Project Description and Irnptementahon Arrangements
I.

Project Description

Project Goal. The project qual is to reduce poverty and raise the standard of living
1.
of family farmers in 31 municipalities, across four territories aí the State of Ceará, The
dev&oprrient objective aí the Paulo Freire project is lii help reduce rural poverty in the
semi-and region of Ceará, throiigh the devetopment of human and social capital and
sustairtable production towards income iricrease frorn farm and off-farm saurces, with
priority facus on young peaple and worneri.
2.

Objectives. The specific objectives of the Project are:
a. To increase the capacity of the rural population and their comrnunity and ecoromic
organizations to identify, prioritize and solve their problerns, develop (eaderships
and boost their ability to participate iri local decsion-rnaking processes.
b. To sLipport Lhe estatlishment and strengthening of cornrrlunity and family productive
initiatives, increasing their capacity and sklIls todevelop rural businesses and gain
access to rnarkets - ircluding institutional mark.ets and to public prograrnmes for
family farmlng.
c. To foster the development of sustalnable prcduction - farrri and off-farm - to boost
the productivity of cornmunities and households creating income-earning and job
QpportLJnitie$, while adoptirig and promoting agro-ecological practices and tl-ie
sustainable managernent of natural resources.

Project Arca and Target Populatiori.The project area comprises 31 municipalities
3.
Iocated ir four territories of the semi-and region of the State of Ceará: (i) Altaneira,
Antonina do Norte, Araripe, Assaré Campos Sales, Nova Olinda, Potengi, Salitre, Santana
do Cariri, Tarrafas (territory of Cariri Oeste); (ii) Aivaba, Arneiroz l-iidroiándia, Ipu,
Tpueiras, Parambu, Pires Ferreira, Quiterianópolis, Tauá (territory of Inharnuns-Crateús);
(iii) Coreaú, Frecheirinba, Graça, Massapê, Moraújo, Mucambo1 Pacujá, Reriutaba, SenadorSã, Sobral rural and Varjota (territory of Sobral); and (iv) Irauçuba ( territory Vaies do
Curu-Aracatiaçu). The target population wiLl be small-holder farnily farmers, with ar
without land, workirg in the agricultural or non-agricuitural sector, with willingriess and
potenl:ial to develop sustainable agricultura] practices and rural businesses.
4.
Components. The project will bave two ccrnponents, one to build the capacity of
individuais and local communíty and econornic oranizations (Componient 1) and another
to support productive develapment and environmerital sustainability (Ccmponent 2).
Component 1 Capacitv developnlent
S. The objective of the Componerit is to strengthon collective and Individual capacities
necessary to prornote the sustainable development of beneficiary families and
COmrriunities in the Project area. This Cornponent will also work on enhancing the
capacities of technical assistarice proviclers and wíli implemerit a specific une of activities
on social rnobilization, with the purpose of reinfcrcing the participation of bneíic[ary
families and ersuring the efficiency of the Project. The activities of this Comporient will
revolve r-nainly around seven interactive lines: (a) capacity buildirig for access to public
policies and proyrarnrnes; (b) strengtheninç of local Initiatives and ieadership
deveLopment; (c) development of capacity for production and rnanaçjernent of natural
resources; (d) organizational developmcnt and tra[ning for rural business management
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and marketing; (e) training for young people; (f) building the capacity cí tech'b&assistance providers; and (q) social rnobilization and contr-ol.
Component 2: Productive development and environmental sustainability
6. The objective aí the Component is to fínarice beneficiary ciernand-driven prociuctive
developrnent inítiatives supportíng activities wliich allow productivity increase and valueaddrtion, thereíore resulting ir inccrne generton and errploymcrt creatior of bencflciary
liouseholds1 withiri the perspective aí sustainable use of natural resources. The activities of
this Component will generate productive irlvestmerft and focus on agricull:ural and noriagricurtural businesses. This Component will also comprise issues concerning climate
cliange, desertification and adaptation to serniarid zones with activities focusirig on
regeneration of ciegraded land and adoptior of agro-ecological practices. In this regard,
Component 2 will ceriter on thr-ee main liries of actions: a) supportirig activities to
strengthen production, value-addition and córnmercializatiori of agricultural and ronagricultural products; b) providirig incer1tve to innovation initiatives; and c) promotirig
activities to protect and regenerate the natural resource base.
II. Implementation Arrangernents

Lead Project Agency
7. The Secretariat aí Agrarian Development (SOA) will be the executing aency of
the Project. The Project will benefit from the structure and experience of Lhe SDA,
particularly in managirig and executing projects to combat rural poverty.
8. In its capacity as executing agericy, the SDA will bear technical and executive
resporisibility for irnplementing Lhe Project. A Project Management Unit (PMU) wiIJ be
established in SDA, with financial and administrative autonomy to operate the Project, ar
the sarne lever aí senionty as the coordination offlces. Snce their activities are
ccmplementary, the PMU will ad in dose cooperation with those offices.
. The SOA will be responsible for: (1) iricluding the funds assigned for project execution in
the state's annual budget; (ii) promoting the institutional coordination needeci to
implemerit the Project with the federal, state and municipal governments, and
(w) implementing the Project in accordance with the terms negotiated with IFAD and the
provisions of the Project Implemeritation Manual (PIM).
Project Management Unit (PMU)
10. The PMLI's organizatianal structure shall include a central team headqc..rartered in
Fortaleza and four local teams that will operate In the SDAs decentr-alized oftices across
the Project area. The central team will consist aí six senior professioriais who will act in the
capacities of: general coordinator, manager for the capacity-building component, manager
for the productive development and environmental sustairability comporient, procuremert
manager, project monitoring manager and financial manager. In or-der to support the
general coor-dinatiori of the Project and the n-ianagement team, senior professionais will be
recruited with experience ir arcas pertinent to the Project and techriical oíficers
(secondary educatiori) will be recruited and shall undertake administrative tasks.
11. The central team of the PMU will be urider Lhe oversight of Lhe Secretary of Agrarian
EDevelopment and will be aiiswerable for the teclinical, operational, íinarcial and
administrative management of the Project. The central team of the PMU will be responsible
for coordirration, planning, institutional liaison, technical analysis and monitoring of
approved investrrient proposals and will guide the local teams in alt stages o? Project
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Implementation. The PMU wtfl select and corïtract orgarizations tliat are technically and
opertionally qualified te directly provide the specific services planned in the Project.
Project inanagement entlties
12. SDA's Strategic and Operational tlanagement Committee, cliaired by the
secretary aí SDA and compoed of the deputy and executive secretaries of SEJA and the
coordurwtors of SDA. The committee, which operates as a strategic discussion and
decision-makirig forurn of the SEDA, will have the foliowing responsrbilities relating to the
Paulo Freire project (1) approve the arinual work plan and budget and facílftate the
açlreernents necessary for its execution and the attainment aí the project's objectives; (ii)
approve the project implcrnentation manual; (iii) study and comment ar the semi-anrual
and anrual project reports; (iv) study and cornment ar the auditors annual reports (v)
study and ccmrnerit on the project's mid-term r-eviews; and (vi) promete coordination of
the Paulo Freire prôject with the other programrnes and projects coordinated by the State
13. Local project cornmittees will be constituted at the mobilizatior stage with ore
Corr,mittee per territory with the objective of (i) discussing the situation ir the
murilcipalities and comrnunities 5elected for the Project; (ii) establishing açreernent on
community priorities; (iii) supporting the preparation and monitoring of the development
plans; (iv) providing transparency ir the activities aí the Project, allowing for social
contrai; and (v) prorrioting the necessary coordination for implementation of the
cleveloprnent plans and approved business plans. The ccrnmittees will bring together
representatives of rural communities selected to partcipate in the Project, women from
each aí the communities young people from each aí the comrnunitles, econornic and
ccmmunit'v arganizations of family farmers (associations, cooperatives), govemmental
bodies active ir the munFcipalities responsible for rural development proçrammes and
projects, and oranLzations representing family farmers, non-overnmertaI organizations,
technicat assistance providers and the local project teams.
Coordination and policy bodies
14. State Council for Sustainable Rural Development, chaired by the Secretary of
Agrarian Development (SDA) and bringing together instittjtions from the public and private
sectors, farmers' or'ganizatlons and re!evant partners such as the federal Ninistry af
Agrarian Developmerit. the Banco do Nordeste, Banco cio Brasil, Caixa Econômica, the
Agricultural Workers' Federation aí the State of Ceará (Federação dos Trabalhadores e
Trabalhadoras na Agricultura do Estado do Ceará - FETRAECE) and others. The Council
shall promote the planning, execution and inonitoring of rural development activities ir the
State of Ceará. The PMU coordination will participate ir this Council, which will act for the
Paulo Freire Project as a forum for discussion, exchanges and liaison with other state and
federal programmes and projects and civil sodety initiatives, facilitating inter-agency
coordination and fortifying Lhe Project's actions.
Strategic Partners in Implementation

15. The Project will coordinate with private and gavernrnertal organizations which prornote
activities ir Lhe area of rural developrrent and are partners of SDA. Ir thls regard, in arder
to impement the Project, SDA will erter into partnerships with iristitutians and/or service
providers thet have operational and technical capaclty Ir areas such as technícal
assistarice services, iristitutional developrnent, rriobilization of rural communities and
orgariizations, production and processing, preparation and impLementation of busiriess
plans, provsion aí financial and credit servces, market development, and other areas
related to the Project activties. FLjrthermore, SEDA will cailaborate with institutions
responsible for public policies concerning support ta farnily farming and fight açjainst rural
poverty, including, amongst others, those fccused cri pubiic purchases for farnily farmers
and rural financial services.
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Ir addtion to these partnerships, SDA wiIl enter into agreements with the Ceará
Secretariat of PIanring and Managemerit, which lís respansbie for the budgetirbg, plarrning
and coordination of government actrons, and which shali support the Jnstitutionar tiaison
needed to irnprement the Project and sJpport the monitoríng and evaluation of the results
erivisaqed in the logicai frarnework.
Project Implementation Manual
6. The SDA shall execute the Project: as provided ror in the PIM, which shall provido
among ather things: (1) detaiied procedures regarding formulatior and approval of
businesses plans; (ii) eligibility criteria; (iii) quideiines for the design of the business
plans; (iv) ruJes for accessing financial support for productive investmert; and v) guidance
for the implernentation of each Ccimponent.
Scliedule 2
Alio ctíon Table
Allcction ofFinancir,g Proceeds. (a)
The Table below sets forth the Categories of
EIgib1e Expendítures to be finariced by the Financing and the aliocation of the amou nts of
the Financing to each Category and the percentages aí expenditures for items to be fina riced
iri each Cateory:

1.

Ctegory

Loar Amou nt
Denominated in
SER

Loan Amount
Denominated in
FORO

Percentage of
Eligible
Expenditures to be
Fina nced

1. Capacity Building

9 384 000

62 D/ of the total
2 753 DOO expenditure

IL Produc±ive DeveIoFJment and
Envr-onmental Sustainability

8 110 000

Si % of the total
2379000 expenditure

III. Project F4anaçement

931 000

273 000

20 % of the total
expenditure

IV. Monitoring and Evaluation

149 000

44 000

21 % of Lhe total
expenditure

2 050 403

499 482

20 624 403

5948482

UnaUocated
Total

(b) The terms used in the Table above are defined as foliows:
Capacity buildirig: this cateory will finance Componertt 1 activities, including
1.
capacity-building, traininig and technical assistance for srnall proclucers, Ieadership
development comrnLinity mcibilization, qualification of teehnical assista nce providers
and the trairiing of younq people for economic activities and access te land.
Productive Development and Environmental Sustainability: this category will
II.
lnance Cornponent 2 activities, airned towards productive investments.
III.

Opera ting Costs: this category will firiance the operation of the PMU.

IV. Monitoring and Eva1uation this category will finance the establishment of the
project's M&E system, as weti as its periodic updating and managernenL
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GUARANTEE AGREENT
[Loan Nuniber

J

Project Titie: Productive and capacity development ir the Stdte of Ceará - Paulo Freire (the
'Project")
(Projeto de Desenvcvirnento Produtivo e de CapacidadesfPDPC - Projeto Paulo Freire)

ThR hlgrntion] fird for grierílturl

vopmnt (lho fund or

dTld

Tbo fdgrtiv 1?jpablic of Brei (lho "6urrn1or')
(each a 'ParPj" and botb of them ccilectively te Prties)
hereby agree as follcws:

Section A

1 .The following docurrents collectively constitute an integral part of this Agreement: this document, the
Project Financng Agreement (the Financing Agreement") of even date herewith between the Fund and
The State of Ceara of the Federative Republic of Brazil (the"Borrower''), and the Funds General
Conditions for Agricultural Developmerit Financing dated 29 Aprir 2009, and amended on 17
eptember 2010 (the General Ccnditioris"). For the purposes of this Agreement, the ternis deflned ir
lhe General Ccndítions and the Financing Agreement have the respectivo meanings set íor-th therein.
2. By lhe Financing Agreement the Furid has agreed te extend to the Borrcwer a Financing which
consists of a SOR loan of twenty million, six hundred twenty four thousarid and four hundred and three
Special Drawing Rights SDR 20 624 403) and a EURO loan of five miljion nine hundred forty eght
thousand and four hundred and eighty two Euros CEURO 5 948 482), on the terrns and conditions set
forth cn lhe Financing Agreement
3 The Guarantor, ir consideration of the Fiind's entering into the Financing Agreement wtth the
Borrower, has agreed se te guaranteo such payment obligations of th Borrower, and agrees te remam
fully bound until fuli payment of siich obiigations. In cases of amendments to the Financing Agreement
the Borrower must obtiri the prior apprcval oF the Guararitor to any modification or amendment te the
Financing Agreement.
4. The Guarantcr hereby unconditioriay guarantees, as pnmary obligor and nol as surety merely, the
due and punctuar payment of the principaí of, and the payment of interest and other charges on, lhe
Financing due under the Financing Agreernent.
Section B

5. In the event of default by the Borrower, lhe Furtd shall not be required te exhaust its remeciies
against the Borrower prior te enforoing its rigtfls against the Guarantor.
Secton C

6. The foliowing are the designated representatives and addresss to be used for ariy comrnunication
related te this Agreemert
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For the Fund:

For the Guarantor.

PrskIent
Internatronal Fund for AgricuItLJr3I
Developmenl
Via Paolo d Dono 44
00142 Roma, ltl

The Mirtister of Finarice
Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional
Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 6 andar
70048-90013rasilia, DF, Brazil

This agreement, dated _________, lhas been prepared in the (English) language in six (6) original
copies, three (3) for lhe Furid, Iwo (2) For the Borrower and one () for(lhe Guarantor.
For the Fund
President of the Intenational Fund for Agricultural
Developrrent
Via Paulo di Dono 44
00142 Reme, Italy

Foí lhe Guarantor
The Minister of Firiance
Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional
Esplanada dos Ministérios, Bloco P. 8 andar
70048-90013rasfIia, DE, Brazil

FederaLive Republic of Brazil
Productive and capacity devlopment in the State of Ceará - Paulo Freire Project
Projeto de Des envoWimeno Produtivo e de Capacidades - Projeto Paulo Freire
Loan Negotiations: 29 Augu5t 2012
Agreed Minutes of the Negotiation of the Financing Agreement and the Guarantee Agreement
1. Negotialions for the PíodLlctivc and Capacity Development Pcject in the State of Ceará (Paulo Freire
Projecl) were held cri 29 August 2012 in 5rasilia, Brazil, and via videoconference with IFAD Headquarters
in fcme, Italy. The Negotiations were held between the representatives of the Federative Republic of
Brazil, the State of Ceará and the Iriternational Fund for Agricultural Developrnent (lFAD)
2. The Delegations were represented by:
The Federativo Republic of Brazil:
Leny Marra Corazza

-lead of Delegat!on
Analista de Projetos
Secretaria de Assuntos Internacionais
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Angela Semiramis de Andrade Freitas

Analista de Finanças e Controle
Secretaria do Tesouro Nacional
Ministério da Fazenda

Ana Rachei Freitas da Silva

Procuradora da Fazenda Nacional
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
Ministério da Fazenda

The State of Ceará:
José Nelson Marfins de 50 LISa

Head of Delegation
Secretária do Desenvolvimento Agrário
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Wilson Brandão

Secretário Executivo
Seretria do DesenoMmenlo Agrário

Regs de Albuquerque Silva

Qilentador da Célula de Captação de Recursos
S;re1aria do PIarearnerto e Gtào

Mtcio Cardeal Queiroz da Silva

Analista Contábll.Firnceiro
Secretaria da Fazenda

Vicente Martins Prata Braga

Procuradot Adjunto
Procudcra Geral do Êstado

Ana Criutina Nascinento de BrQs

Assessora
Secretaria dQ Desn'votvirri entO Aráric

José Mana Freire

Assessor
Secretaria do Desenvolvimento Arrio

The Intemaflonal Fund for Agticultural Development (IFAD);
lvn CoSfe

Head o[ egatn
Courrtry Programme Manager
Latin Arnerica & lhe Criben Cívision

Serena Valdlin

Counsel
Office of the General Coune1

1-lardi Michael WuIf Vieira

Country Prograrfime Officer
Country Offce Brazil
Latin America & the Caribbean Div ision

Luisa Migliacto

Loans and Grants Officer
ControlFer and Financial Services Divisioii

Dano RimBdio

Loans and Grants Officer
Controller's and Financial Servíces Division

3. The IFAD Delegatior took note of the copies of Delegatian of Authority te negotiate provided in advance
by the Secretarial of Irternational Afíairs of the Mintry of Planning. Budget and Managernent of the
Federative Rep1JbIic of Brazil - the originats were kept ai the Miriistry- and the originais of the Deleatrôn
of AuÜority to neçotiate of lhe State of Ceará.
The IFAC delegalion handed over the foliowing dccurnerits te lhe detegaticis of the Federative Republic
of Brazil and flue State cl Ceará
i.
Drafi Financing Agreement;
Draft Guarantee Agreerrierut;
ii.
iii.
Draft Final .Design Document of the Project,
Areement Establishing 1FAD,
iv.
V.
General Condilions for AricuItural Development Financing dated 29 April 200:
vi.
Lendirig Policies and Criteria;
vii,
IFAD Guidelines for Proect Audits and
viii
P roject Procurement Guidelines
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S. Due to specific requiremerts Iinked te the legislative approval process in Brazíl, loan negotiabons are
carried aut in twc stages. During the initial stage, lhe oera9 project financing In SDR and EURO is
calculated aI Ilie exchange rates app1k.abÍe to the date of the initiaí negotitiori. Final loan negattions are
carried oiit subsequent to the authcrization from the Federal Governmenl of Brazil for the loan amcurits.
6.

The SOR loan for lhe Projeci amounting te SOR 20,24403 is equivaIerl te USO 3200000C at the
oeratioiiaI exoliange rate of SOR 1 e USO 1,55156C. This operational rate is the IMF exchane rate of
lhe last working day of the nionth previous te the initial date of loan negotiations (30 November 2011).

7. The EURO loan for the Project amounting to EURO 5,948,482 is equvalent to USD 8,000,000 aL the
operational excange rate of EURO 1 n USO 1.34485. The operational rale is the exchane rale of the
last workirig day aí the monlh previous te the initial date ef loan negotiations (30 November 2011).
. The IFAD delegation explairbed that the IFAD reference interest rale is the rate applied for SDR loans on
ordinary terms. As of January 201, IFAD re-calculales 1ts relerence interesl rale eacli semester - on the
first business day of Jarivary and on the first busness day of .July. The IFAD reference rale apIioable te
loans on ordinary terms is based on a SOR LI2OR/ EUR1BOR (for EURO) 6-rnontb composite rate of the
four currencies which constitute the SDR basket (Unted States Doliar, Japanese Yen, Euro and Great
Britain PoLrnd), plus a vanable spreacl. The spreacl appli&l by IFAD is a weighted average ai the spreads
apptied by the Intematiorial Bark for Reconslrction and DeveIopmert (IBRD) te its variable rate loans for
lhe sarne semester. The IFAD interest rate for ordinary terms is 1.39% for the first seriiester of 2012. As
regards the IFAD reference rate applicable te Euro Icans Irem the Spanish Food Security Co -Firaricing
Faciity Trust Fi.nd, the calculatien shall te Lhe six-month EURIBOR plus lhe IBFE) Etro spread. The IFAD
interest rate for ordirary terms is 189% for Lhe first semester of 2012. Subsequent interest rales will be
commurlicated through the bilIing sLatements and car be found cn the IFAD website
pJIwww. ifad.orqfoeration sirojectsIlendin .htm.
9. The delegation of the Federative Republic of Brazil informed IFAD thal, due te internal requirenients, it is
necessary te coniply with most of the cndilions precedent te withdrawal in arder lo authorise the
signature of Ilie Finanaing Agreement. Ccnsequently, it requested IFAD (o notify the Federativo Republic
of Brazil vhcn:
a)

the IFAD no objection to the final version of the FIM shall have been obtairied;

b) the Project Managemerit Unit (PMU) shall have been established in accordance with the
P!M: and
c) the IFAD no objection te the appoiniment o! the Project Coerdinator shall have been
obtairied.
10. The IFAD delegation clarified that the Loan maturity period and grace period shali cxmmence Irem the
date the Furid has determined that ali general condtVons precedent te withdrawal have been fulfilled.
Furthermore, it was expIinecI lhat during the grace period, interest shall accrue orily ar the outstanding
principal amount eI the Loan and shallbe payable serni-annually, bul fttat during this period, no payments
cf principal shall be due. 1 was highlighted that IFAD does not apply up-front cornmitment charges ar
pe1alty interest rates.
11. SEAIN infcrmed lhe deIeation of IFAD and lhe delegatian aí the State aí Ceará that any arnendments) to
lhe Financing Agreement will require, for the Federative Republic eI Brazil, the recammendation of the
Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX, and-the authorization aí the Ministry of Finarice.
12. The representatives eI the Federative Republic aí Brazil inforrned IFAD that prior te lhe autliarizatiori te
sign the Firaricfr.g and Guarartee Agreemenis, the authrizaLion aI lhe Federal Seriate has to be
oblained
13. The representative from te National Treasury Secretariat infomied that shortly after lhe negatiations, lhe
Stale of Ceará shall require that the loan be regístered aI the Central Bank eI Brazil ir lhe Registro de
Operações Financeiras (ROF) (Registralion cl Financial Operalions).
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14. The dr.ft Fnc}ng Agreement and the dratt Guarantee Ag ernent wre d.wu5sed, aaec and ínitI1d.

For 1hPyrent of ibe Feuerative Republíc of razit:
Leny,&tla Coraza
SeorMariade Asntos ln*emcrs
Mi*10 do Panaamento, Orçamento e Geto
do Tesouro Nacional
Mítnoda Fazenda
Ana Rachei Frs da Silve
rouíadora Geral da Fazenda Nacona1
Mstério da zenda

Seeetar do

envo1'jtiento Arrio

/For IFAE;
Iaç Cessio Cortez

tnmatirn& F.rnd for Ag ultural bveIcprner
Latin A rcan & Carbbear, DMMon

Aviso n2 1 -0.85

- C. Civil.

Em 18 de dezembro de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Senador CICERO LUCENA
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Crédito externo.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem da Excelentíssima Senhora Presidenta da
República relativa à proposta para que seja autorizada a contratação de operação de crédito
externo, corri garantia da Repiblica Federativa do Brasil, entre o Estado do Ceará e o Fundo
Internacional para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA, nos valores de SDR 20.624.403,00
(vinte milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e três Direitos Especiais de Saque) e
de E 5.948.482,00 (cinco milhões, novecentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e dois
cures), cujos recursos são destinados ao financiamento parcial do Projeto de Desenvolvimento
Produtivo e de Capacidades - PDPC - Projeto Paulo Freire.
Atenciosamente,
GLT4I HOFFMANTN
Ministra de Fitado Chefe da Casa Civil
da Presdência da República
(A Comissão de Assuntos Económicos)
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MENSAGEM
NR 121, DE 2012
(n° 515/2012, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do art. 52, incisos V, VII e VIII, da Constituição, proponho a Vossas
Excelências seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, entre o Estado de Santa Catarina e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), no valor de até IJSD 250,000,000.00 (duzentos e cinquenta milh5es de
dólares nore-americanos), de pácipg cos recursos destinam-se ao financiamento parcial do
"Programa Rodoviário de Santa Catarina (ETAPA VI)", de oonforndade com a inclusa
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda.

Brasília, 18

de dezembro de 2012.
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EM n2 00258/2012 MF
Brasília, 14 de Dezembro de 2012
Excelentfssima Senhora Presidenta da República,

O Estado de Santa Catarina (SC), requereu a este Ministério a garantia da República
Federativa do Brasil para contratação de operação de crédito externo a ser celebrada com o Banco
Lnteramericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até USD 250,000,000.00 (duzentos e
cinquenta milhões de dólares norte-americanos), de principal, cujos recursos destinam-se ao
financiamento parcial do "Programa Rodoviário de Santa Catarina (ETAPA VI)".
2.
ACon.stituição Federal de 1988 estabeleceu meios de controle, pelo Senado Federal, das
operações financeiras externas de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, consoante o artigo 52, incisos V, VII e V[II tendo a Câmara Alta
disciplinado a matéria mediante as Resoluções e9 48, de 21 de dezembro de 2007, com as alterações
da Resolução de n2 41, de.8 de dezembro de 2009, e n2 43, de 21 de dezembro de 2001.
3.
O Projeto foi identificado como passível de obtenção de financiamento externo pela
Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX)I de que trata o Decreto n2 3.502, de 12 de junho
de 2000.
4.
A Secretaria do Tesouro Nacional prestou as devidas informações sobre as finanças
externas da União, bem como analisou as informações referentes ao Mutuário, manifestando-se
favoravelmente ao oferecimento da garantia da República Federativa do Brasil à referida operação
de crédito, desde que autorizada pelo Si. Ministro de Estado da Fazenda a excepcionalidade prevista
no art. 11, da Portaria MF flQ 306, do 10 de setembro de 2012, e desde que sejam cumpridas as
condições especiais prévias estabelecidas no Contrato de Empréstimo, seja verificada a adimplência
do Mutuário com a União e suas entidades controladas, e celebrado contrato de contragarantia.
S.
A seu turno, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), ao apreciar a minuta
de contrato referente à operação de crédito sob exame, pronunciouse- favoravelmente aos seus
ternios e sugeriu o encaminhamento do pleito ao Senado Federal para fins de autorização da
concessão de garantia da União, reiterando a necessidade de cumprimento das condições indicadas
pela Secretaria do Tesouro Nacional, ressalvando-se que, previamente à assinatura dos instrumentos
contratuais, deve ser comprovada a regularidade no pagamento de precatórios e o credenciamento
da operação no sistema de registro do Banco Central do Brasil.
6.
A excepcionalízação para a concessão da garantia da União relativamente à presente
operação de crédito foi autorizada mediante Despacho deste Ministro de Estado da Fazenda.
7.
Conforme informações trazidas aos autos a operação está vinculada ao credenciainento
sob o ROF nQ TA634508, perante o Banco Central do Brasil (BACEN).
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8.
Em razão do acima exposto, dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar à Presidência da
República que envie Mensagem ao Senado Federal a fim de submeter, à apreciação daquela Casa, o
pedido de concessão da garantia da República Federativa do Brasil à operação financeira desciita
nesta Exposição de Motivos.

Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Guido Mantega

DOCUMENTOS PARA OSENADO

ESTADO DE SANTA CATARINA
1UM
"Programa de Investimento na Implantação e Pavimentação de
Rodovias Estaduais e no Fortalecimento do Departamento
Estadual dê lnfraesiruiura 131X04 ti F.
USS 250,000.000,00

w

PROCESSO NÓ 17944.001133/2012-98

Dezembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 19 73713

MIM ISTÉRIO DA FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE OPERAÇÕES F1NANCEAS

PARECER PGFN1C0F/

255212012
Proposta de operação do crédito externo a
ser celebrada entre o Estado de Santa Catarina (SC) e o
Banco Interarnencario de Desenvolvimento (BID). com a

garantia da República Federativa do Brasil. no valor de até
U5D 250,000.000.00 (duzentos e cinquenta mlbões de
dólares norte-americanos), de principal, cujos recursos
destinam-se ao financiamento parcial do Prngrama
Rodoviário de Santa CIanna (ETAPA VI)'.
Análise jurídica prévia ao encaminhamento
para o Senado Federal.

-1Vem à analise da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a anexa proposta de
celebração de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil,
para exame e parecer que antecede à análise autonzativa do Senado Federal de que trata o art.
52, inciso V, da Constituição da República'.
-II 2.

A operação possui as seguintes características e manifestações prévias`:
(1) PEDIDO: formulado pelo Senhor Governador do Estado de Santa Catarina

(SP, juntado às fis. 4/6, dos autos sob análise;
(ii) MUTUÁRIO- o Estado de Santa Catarina (SC), pessoa jurídica de direito

público interno, a quem incumbe praticar os atos de natureza financeira previstos

-Art. 52. Compete prrvativamente ao Senado Feder:
V - autorizar poeraçes eternas de natureza fàanceia, de uIeresse da
e das Municípios;'
Processo Adminisfratwo h2 1744.c1133/2012-98.

(mio, dos Estados, do Distrito Federal, das Territórios
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contratualinente, e também compete fazer constar, em momento oportuno, em suas propostas
orçamentárias, os recursos necessários parao pagamento dos compromissos assumidos;
(iii) MUTUANTE: o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com a

garantia da República Federativa do Brasil, Organismo Internacional do qual a República
Federativa do Brasil faz parte;
(iv)

VALOR DA OPERAÇÃO9 CONTRAGARANTIA E LEI

AUTORIZATIVA, a

operação de empréstimo a ser garantia será de até USD 250,000,000.00 (duzentos e cinquenta
milhões de dólares norte-americanos), de principal, e deverá contar com a prestação de
contragarantia do Mutuário para a União, por intermédio de cessão das verbas descritas nos
arts. 155, 157 e 159, inciso 1, alínea "a", da Constituição Federal, em conformidade com a Lei
Estadual n2 14,532, de 6 de novembro de 2008 (fis. 9), alterada pela Lei Estadual n 14.716, de
10 dejunho de 2009 (fis. 10), as quais autorizam o Mutuário a realizar a operação e a oferecer
contragarantia;
(v) FINALIDADE: financiamento parcial do "PROGRAMA ROD0v1ÁRI0 DE SANTA
CATARINA (ETAPA VD";
(vi)

ANÁLISE PELA COFIEX3:

a preparação do Programa foi objeto da

Recomendação n1 1262, de 26 de agosto de 2011 (fis. 75);
(vii) CREDENCIAMENTO DA OPERAÇÃO NO BANCO CENTRAL DO BRASIL

(BACEN): o Mutuário inseriu as condições financeiras da operação de crédito no sistema de
Registro de Operações Financeiras do Banco Central do Brasil (BACEN), sob o ROF n2
TA634508, tendo obtido manifestação favorável da STN-MF (cf. fis. 412/414);
(viii) ANÁLISES PELA STN-MF: foram emitidos pela Secretaria do Tesouro
Nacional (STN-MF) o PARECER

e 1746/2012/COPEM/STN, de 12 de dezembro de 2012

(Os. 389/392), em que foram verificados os limites de endividarnento do Mutuário; e o
PARECER fl 174812012/COPEMISTN, de 13 de dezembro de 2012 (fis. 393/396), em que

descreve as condições financeiras da operação de crédito, atesta o cumprimento das condições
Ccmisso de Financiamentos Externos (COF!EX), de que trata o Oeaeto n3.5O2, de 12 de junho de 2000.
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necessárias à contratação e à concessão da garantia, presta as demais infonnaçes pertientes,
e conclui favoravelmente à contratação do contrato de empréstimo externo, sob as seguintes
condiçes
a. certificação de adimplëncia com a Uno (o que deve incluir as suas
entidades contro das);
1,. celebração de contrato de coniragarantia;
e. cumpriniento das condi~ prévias ao pimeim desembolso do contrato; e
ii autoii2aço exizpcional pelo Senhor Ministro da Fazenda, prevista na
Postaria W n1 306, de 10 de setembro de 2012

DA OpIRAçÂo »E CREtØTO EXTERNO
1

Jwidicamente importa obsersar que as formalidades prévias à contratação são

aquelas prescritas na Constituição Federal; no Decreto-Lei n 1312, de 15 de fevereiro de
1974; na Lei Comp'ementar rÊ 101, de 4 de maio de 2000; na verso atualizada das
Resoluções do Senado Fedal

e 43, consolidada e republicada em 10 de abril de 2002, e n

4, de 21 de dezembro de 2007, em suas vergo atualizada; na Portaria n 47, de 27 de agosto
de 1990, alterada pela Portaria n2 650, de 111 de outubro de 1992, ambas do então Ministro da
Economia, Fazenda e Planejamento, como se acham em visor, e nos demais dispositivos
legais e regulamentares pertinentes.

PUNO IPLURIANÇAL E 1'REY$ÃO ORÇAMU4T*RA

4.

Após análises de documentos, concluiu a STN.MF que as dotaçes

orçamentárias são suficientes para dar inicio à execução do PrDgraina no exercício de 2012,
bem como as ações previstas para o Pgrma estio insendas no Plano Plurianual para o
quadrin3o 2012/2015 (ef. itens 10 e li, do PARECER

e 1748/2012ÍC0PEM/STN)
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ASftCUOS FISCAIS DO MuwMro

5.

A STN-MF apontou que o Mutuário se encontra dentro da margem para

concessão de garantias conforme art. 9, da Resolução d 48, de 2007, do Senado (item 13, do
PARECER 1f 1748120121C0PEM]STN).
6.

Conforme análise mencionada nos itens 14/17, do PARECER n'

1748/2012/COPEMISTN, a STN-MF informou que o Mutuário possui restrtço, por estar
çjsiljcadna Catpria "C+'!. motivo por que a garantia da União somente pode ser
excepcionalmente concedida, na forma do art. 11, da Podaria MF n2 306, de 10 de setembro
de 2012, por ato do Senhor Ministro da Fazenda, o que já foi solicitado pelo Governador do
Estado (f.ls. 363/364).
7.

O Mutuário cumpre suas obrigações perante as instituições integrantes do

Sistema Financeiro Nacional (SISBACEN/CADIP), de acordo com o item 23, do PARECER n2
1748/2012/COPEMJSTN.
8.

Relativamente à adimpncia do Mutuário junto à União e suas entidades

controladas, com vistas à concessão da garantia esta é veiiiicada mediante consulta aos
números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) dos respectivos
órgos da Adniinistraç,o Direta, notadamente para efeitos do art. 40, § 1, da Lei
Complementar d 101, de 2000, sendo que, a tal propósito, conforme consulta feita, nesta data,
ao 'SERv1ço AJXIL1AR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS

VOLUNTÁRIAS" (fis. 402),

não há restiiçes em nome do Mutuário.

" `Arl 40 Os entes poderão conceder garanta em operaçes de crédïto ntarnas vj edemas, DbseradDs p disposto neste
artigo, as normas doart 32 e, no caso da Unão, também os 1~ e as «,ndiçees estabelecidas pe'o Senado Federal.
111 A garaMia estará concliclonadi ao oferedmerdu de contragamotia, em vaiar igual ou supedor ao da garantia a ser
concedida. e à adlmpléncia da entidade que a pleitear relativamente a suas cbøaçÕes junto ao gerantidor e ãs
entidades por este cOnfroladas, (.) (cs1ac-e)
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Confornie parecer jurídico e declaiaço do Chefe do Poder Executivo do
9.
Mutuário de fls 296/304, datados de 28 de novembro de 2012, foi declarado que os números
de registros no CNPJ dos Órgãos da Administração Direta do Mutuário estão em conformidade
com a base do Serviço de Consulta referido no item anterior'.

10.

De acordo com o item 25, do PARECER n° I748I2012ICOPEMJSTN,

havia, em 12 de dezembro de 2012, em relação ao Mutuário, pendências referentes aos
financiamentos e refinanciamentos concedidos pela União ou garantias por ela honradas.
11.

Registre-se, por oportuno, que, antes de assinatura contratual, o Mutuário

deverá fazer couwrova410 de reru1arjd1e de libejab tenwestva de ormtórías,
exigida pelo art. 97, § 10, IV,

e b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

(ADCT), por meio de declaração de regularidade, na forma prevista pelo art. 38, da Portaria
Inte~sterial MPÍMF/MCT d 507, de 24 de novembro de 2011'.
12.

Nos itens 31132, do PARECER n2 1748/2O12/COPEM/STN, a STN-MF ainda

observou quanto à Certidào juntada às fis.. 1821184, do Tribunal de Contas do Estado de
Santa Catarina (SC), emitida em 4 de outubro de 2012, que:
a) quanto ao ano de 2111 (úla*ito exer&ia anaiLsado): o Estado cumpriu os
limites constitucionais de gastos com saúde e educação de que tratam o art. 198, § 22, ínçiso li,
da Constituição Federal, o art. 77, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
5 Também

conhecido pr CAUC

Art. 38. São condiões pera a ~ração de convnos, a serem cumpridas pelo cr1venerrte, c.oNoçme previsto na Lei
Complernantar n" 101. de 4 de maio cio 20, na Lei de Diretrizes C)rçmea~ e nas demais nomias aplicaveis:

XVI - wnprovaço da reçulariade cluanto ao Pagamento de Precatórios Judiciais, segwdo regrameiLo Sposto na alínea V
do ir1so 1V da § iO do arL 97 do A das Disposições Constitucionais Transitórias, comprado por meio de certificado einUdo
pelo Cadasto de lnadirnplentes do Conselho Nacional de Jutíça CEDIN), disponível na Internet ou por meio de declaração
de regutaridade quanto ao pagamento de precatórIos judiciais do chefe do executho ou do secretârio de finanças
junlamnte com a remessa da declaração para o Tribunal de Justiça compeLente por meio de recibo do protocolo,
avo derecebimento ou carta registJada
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(ADCT), e o art. 212, da Constituição Federal,; e também cumpriu as obrigações previstas nos
arts, li, 12, § 2, 23, 33, 37, 52, e 55. § 2, iodos da Lei de Responsabilidade Fiscal;
b) quanto ao exercício de 2012 (a,w em curso): estio sendo cumpridos os
limites de despesas com pessoal, nos 1 e 2 quadrimestres de 2012, de acordo com o art. 20,
inciso II, c.c. art. 23, bem como as exigências estabelecidas ios arts. 11, 12, § 2, 33, 37, 52. e
55, § 2 5 todos da Lei de Responsabilidade Fiscal
13.

Constam do processo, ainda, parecer jurídico e declaração do Chefe do Poder

Executivo do Mutuário de fis. 296/304, datados de 28 de novembro de 2012, quanto ao
exercício em curso (2012), assegurando estarem cumpridos os requisitos da Lei de
Responsabilidade Fiscal, conforme determina o art. 21, inciso IV, letra "e", da Resolução n
43, do Senado Federal.
DAS MINUTAS cONTRAT VMS

14.

O empréstimo será concedido pelo BID, mediante garantia da República

Federativa do Brasil, sendo certo que nas respectivas minutas contratuais foram estipuladas as
cláusulas usuais de tais operações (cf. fis. 101(124).
15.

No entendimento desta Procuradoria-Gera), foi observado, nas minutas
contratuais, o comando previsto no art. 8, da Resolução n1 48, de 2007, do Senado Federal,
que veda disposição contratual de natureza política, atentatória à soberania nacional e à ordem
pública, contrária à Constituição e às leis brasileiras, bem assim que implique compensação
automática de débitos e créditos.
MANIFFSTAÇÁO JURÍDICA 00 MUTUÁRIO

16.

O Mutuáxio apresentou Parecer Juridico de 5 de dezembro de 2012, em que se

manifestou pela Juridicidade das cláusulas constantes da minuta de contrato de empréstimo
em questão (lis. 403/411).
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-IvDiante do exposto, poderá o assunto ser submetido à consideração do Senhor

17.

Ministro de Estado da fazenda para que, em entendendo cabível, encaminhe a matéria para
pronunciamento do Senado Federal, nos termos do art. 52, inciso V, da Contituiço Federal,
por intermédio de Exposição de Motivos, devendo antes, entendendo conveniente,
autorizar a excepcionalidade proposta pela STN-MF, com base no art. 1, § 12, da
Portaria MF n2 303, de 2012 (cf. item 6, supra, deste Parecer), ressalvando-se que,
previameute à assinatura dos instrumentos contratuais, ainda deve ser observada a adimpincia

com a União e suas entidades controladas, a regularidade no pagamento de precatórios, a
cetebraço de contrato de contragarantia, o eredcnciainento da operaçâo no sistema de registro
do Banco Centra! do Brasil, e o cumprimento das condições prévias ao primeiro desembolso
dc, contrato.
Sub censura.

em

1 '1

COORDENAÇÃO-GERAL ÓE'6RAÇÔBS FINANCEWAS DA UNIÃO,
de dezembro de 2012.
LJ

MAUØICIQJAR0050 OLIVA
CoordeIdor.GfrII Subitftvtc

Aprovo o Parecer. Encaminhe-se o assunto à Secretaria-Executiva (SE-MF) e,
em seguimento, à análise do Senhor Ministro de Estado da Fazenda.
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, cm
dezembro de 2012.
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Processo ii" 17944.001133/2012-98
Governo do Estado de Santa Catarina. - SC
Parecer n° 1748/2012/COPEMISTN
Brasília, 13 de dezembro de 2012.
ASSUNTO. Operação de crédito externo, com
garantia da União, entre o Governo do Estado de
Santa Catarina - SC e o Banco Inleraniericano de
Desenvolvimento - BID, no valor de US
250.000.000,00 destinados ao financiamento do
Programa de Investimento na Implantação e
Pavimentação de Rodovias Estaduais e no
Fortalecimento do Departamento Estadual de
lnfraestnitura - DE1NFRA - 131D VI.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE GARANTIA.
RELATÓRIO

1.
Trata o presente parecer de pedido de concessão de garantia da União à operação de crédito
externo, de interesse do Governo do Estado de Santa Catarina - SC com o Banco Interaniericano de
Desenvolvimento - BID , no valor de US$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de
dólares dos Estados Unidos da América), destinados ao financiamento do Proaiatna de
Investimento na Implantação e Pavimentação de Rodovias Estaduais e no Fortalecimento do
Departamento Estadual de Infraestrutura - DEINFRA - BID VI.
RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS - COFIE
2.
A Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX, por meio da Recomendação n° 1262,
de 26/08/11 (fls. 75), homologada pela Sra. Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão cai 22/09/11, recomendou a preparação do Programa no valor de até US$250.000.00000,
com contrapartida estadual de até tJSS 117.510.000,00.
OBJETIVOS DO PROJETO, ARRANJO INSTITUCIONAL E ANÁLISE DE CUSTOBENEFICIO
3.
De acordo com o Parecer Técnico de 26/06/2012 (tis. 167/181). o objetivo geral do
Pi-ograina é manter os investimentos em pavimentação e reabilitação de rodovias e viabilizar a
montagem de uma carteira de projetos que subsidie a realização de futuros programas de
investimento no setor.
O prazo estimado de duração do programa é de cinco anos e os seus principais componentes
4.
são: Engenharia e Administração, Obras Civis e Supervisão de Obras. Fortalecimento Institucional
e Custos Recorrentes.
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FLUXO FINANCEIRO
De acordo com informações do interessado, o Projeto contará com investimentos totais da
5
ordem de US5 367.510L00000 sendo U$ 250.000.000, financiados pela Banco tnteramericano de
Desenvolvimento - BID e US$ 117.5 10.000,00 provenientes da contrnpartida estadual ( lis. 99)
conforme quadro abaixo:
US
Total
Contrapartida
aio
Liberações
26.125000,00
26.125.000,00
2012
30.068.619,17
87.544.619,17
57416.000,00
2013
96.265.910,10
38.789.910,10
2014
57.476.000,00
82.722,27,97
57.476.000,00
25.246.25797
63.149.606.38
2016
51.447.000,00
11.702.606,38
-V
11.702.606,38
11,702.606,38
2017
11 7. 10.000.00
-167,510.000,00
TOTAL
20.O00.00D00
cOriDIÇÕES FINANCEIRAS
Conforme minuta do contrato de empréstimo (lis. 254/267), as condições finaaceirs d
6
operação de crédito cm foco, inseridas no Sistema de Registro de Operações Financeiras - ROF, do
Banco Central do Brasil, sob os registros TA634508 (fis. 357/358), objeto de manifestação
favorável desta Secretaria, serão as seguintesCredor
Ya1Oera
Modalidade
Desembolso
Amortizacao

Juros

Conversões

Banco Interamericano de Desenvolvimento
US$250.000.000jX}
jppstimo com Taxa de Juros Baseada naLIBOR.
5(einc anos contados apartirdaviéncia do contraio, ______
O empréstimo deverá ser amortizado mediante o pagamento de
prestações semestrais, consecutivas, e na medida do possível igaís,
vencendo-se a primeira 5 (cinco) anos mais seis meses após a dai-a de
vigência do contrato .A data final da amortização é de 25 (vinte e
cinco) anos a partir da data de assinatura do contrato. A mutuaria deverá panar juros sobre os saldos devedoras diários a
uma taxa que será determinada de acordo com o artigo 3.03 das
Nornias Gerais. O primeira pagamento deverá ocorrer 6 (seis) meses
contados a partir da vigência do contrato.
Enquanto o Empi4ztimo no tenha sido objeto de nenhuma
converso, o mutuário pagará juros a uma taxa de juros baseada na
UBOR. Neste caso, os juros incidirão a uma taxa anual para cada
trimetrc determinada pelo Banco cm urna data para determinação da
taxa de juros baseada na LJBOR para cada trimestre, da seguinte
forma: i) a respectiva taxa L1BOR, mais ou menos; ii) o custo de
captação do Banco. Adicionainiente o mutuário deverá pagar, a título
juros_a margemalicável para empréstimos do capital ordinário.
Com o consentimento do Fiador, por intermédio da Secretaria do
Tesouro Nacional, o mutuário poderá, conforme cláusula 1.09 das
Disposições Especiais do Contrato de Empriístímo, solicitar ao
Banco uma conversão de moeda ou uma conversão de taxa de juros i
em qualquer momento durante a vigência do contrato de acordo com
_
Lo d posto no capítulo VdallonnaO
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i) Conversão de moeda: a mutuaria poderá solicitar que um
desembolso ou a totalidade ou uma parte do saldo devedor seam
convertidos em moeda de País não mutuário ou a uma moeda loca],
que o banco possa intermediar eficientemente.
ii) Conversão de taxa de juros: a mutuaria poderá solicitar em
relação a parte ou à totalidade do saldo devedor que a taxa de juros
baseada na LIBOR seja convertida em urna taxa fixa de juros ou
qualquer outra opção de conversão de taxa de juros solicitada pela
muluaria e aceita pelo Banco.
Comissões de Crédito A ser estabelecida periodicamente pelo Banco e calculada sobre o
saldo não desembolsado do Financiamento, exigida juntamente com
os juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após a assinatura do
contrato. Em caso algum poderá exceder ao r,ercentual de 0.75% a.a.
Despesas de Inspeção Por decisão da política atual, o Banco não cobrará montante para
e supervisão
atender despesas supervisão com inspeção e supervisão geral.
Conforme revisão periódica de suas políticas, este notificará ao
mutuário um valor devido em um semestre determinado, que não
poderá se superior a 1% do financiamento, dividido pelo número de

7.
Foi anexado ao presente parecer e ao processo (fi. 359), o cálculo estimativo do sei-viço da
dívida. bem corno do custo efetivo médio da operação com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID, situado em 3.23% a.a.. Considerando o custo médio atual de captação do
Tesouro, obtido pela comparação da nwdifieclduration da operação analisada com a da Curva Zero
Soberana do Tesouro Nacional. a operação encontra-se em patamares aceitáveis para esta
Secretaria.
REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS
S.
Relativamente ao disposto na Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF), nas Resoluções do Senado Federal (RSF) n° 40/2001, n° 43/2001 e n° 48/2007 e na
Portaria MEFP n'497/90, e aitcraçes, com vistas à concessão da garantia da União, vale ressaltar o
seguinte:
1— VERIFICAÇÃO DOS LIMITES PREVISTOS NO ART. 32 DA LRF
9.
Mediante Parecer n° 1746120121C0PEM/STN, de 12/12/2012 (fis. 39/392). esta
Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios - COPEM pronunciou-se
quanto aos limites e condições para a contratação de operação de crédito externo pelo Governo do
Estado de Santa Catarina, tendo sido cumpridas as exigências dispostas nas RSF n° 40/2001 e
43/2001 e suas alterações, e atendidos os requisites niinimos previstos no art. 32 da LRF, As
informações consiantes do citado Parecer são válidas por 180 (duzentos e setenta) dias para
apreciação do Senado Federal,
11-INCLUSÃO NO PLANO PLURiANUAL
De acordo com o Parecer Jurídico e Declaração do Chefe do Poder Executivo do Governo
10.
do Estado de Santa Calariiia, de 28/1 1/2012 (fis. 296/304)0 Programa está inserido no PPA 20122015. estabelecido pela Lei n°15.722 de 2211112011, que indica os programas e ações do Programa
CIII questão para o período.
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111 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
O Chefe do Poder Executivo declara (lis. 296/304) que tia Lei n° 15.723, de 22/11/2011, que
11.
estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2012, que há dotações
necessárias e suficientes para a execução do Programa.
IV - AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA - Contratação e Contragarantias à Garantia da União
A Lei Estadual n° 14.532, de 06/11/2012 (lis. 10); alterada pela Lei n°14.716 (fis. 09), de
12.
10/06/2009; autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo com Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID, no valor de U$ 300.000,000,00 (trezentos milhões de
dólares dos Estados Unidos da América), destinados ao financiamento do Programa de
Investimento na Implantação e Pavimentação de Rodovias Estaduais e no Fortalecimento do
Departamento Estadual de Infruestrulura - DE INFRA. Dispõe que o Poder Executivo do Estado
está autorizado a vincular como contragai-antias à garantia da União, as cotas da Repartição das
Receitas Tributárias, estabelecidas no art. 157, incisos 1 e II, e no art. 159, inc. 1, alínea "a" e inciso
II, coniplementadas pelas receitas próprias estabelecidas no art. 155, incisos 1. 11 e 111, nos termos
do § 40 do art. 167, todos da Constituição Federal, bem como outras garantias em direito admitidas.
V - LIMITES PARA CONCESSÃO DE GARANTIA DA UNIÃO
11

De acordo com as informações contidas no Relatório de Gestão Fiscal da União para o

20

Quadrimestre/2012 (fis. 378), há margem, na presente data, para a concessão da pleiteada garantia
da União, dentro do limite estabelecido no art. 9° da RSF n° 48/2007.
VI- CAPACIDADE DE PAGAMENTO E ASPECTOS FISCAIS DO ESTADO
Segundo análise da capacidade de pagamento, consignada na Nota n°
14.
1.018/2012/COREMISTN, de 1l/12f2012, (fls. 372/374), a metodologia está apoiada em duas
etapas de avaliações. A primeira analisa a classificação da situação fiscal ao risco de crédito, tendo
como parâmetros indicadores econômico-financeiros. A segunda verifica o enquadramento da
operação pleiteada, em sua correspondente situação fiscal, tendo como parâmetro o indicador de
endividamento e o indicador de serviço da divida. A classificação obtida resultante das análises
implicou capacidade de pagamento de pontuação 'C +°, o que indica situação fiscal muito fraca e
risco de crédito relevante, insuficiente, portanto, para o recebimento da garantia da União, ficando
esta condicionada à excepcional ização prevista no art. li da Portaria MF n° 306, de 101091201215. Não obstante o enquadramento do Estado na categoria "C±", nos termos do art. 11 da
Portaria MF n° 306/2012, é possível o exame de concessão de garantia da União por parte do Sr.
Ministro da Fazenda, em caráter excepcional, a operações de crédito que observem,
cumul ativamente., as seguintes condições:
a) contem com contragarantias do tomador, consideradas suficientes e idôneas pela União;
os recursos correspondentes sejam destinados a projeto considerado relevante para o Governo
Federal; e
e) contem com recursos do tomador, devidamente demonstrados, compatíveis com sua situação
fiscal, para o atendimento das contrapartidas a seu cargo.
16. A este propósito, o Sr. Governador do Estado de Santa Catarina, mediante Oficio GABGOV
0
206/20 1 2 constante às fis. 363/364, solicitou ao Sr. Ministro da Fazenda. o pedido de
excepcionalizaç.ão para a presente operação declarando que:
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a) o Estado ofereceu como contragarantia as suas receitas de arrecadação próprias e das cotas de
repartição constitucional das receitas tributárias que o estado é titular. Segundo análise efetuada por
esta Secretaria, cuja informação está consignada no Memorando n°
80/2012/GECEMI/COAFI/SURIN/STN/MF-DF, de 09.11.2012 (lis. 239/240) as contragarantias
oferecidas pelo Estado são consideradas suficientes e idôneas e;
b) o Programa atende aos interesses maiores da União, haja vista que a mesma está inserida no rol
de medidas anticíclicas apresentadas pela Presidente Duma Rousseff, com vistas a estimular os
investimentos pelos Estados e, assim, aquecer a economia, atualmente em processo de estagnação
com o aprofundamento da crise financeira global e;
c) a Lei Estadual n° 14.532/2008, alterada pela Lei li' 14316/2009, dispõe que o Orçamento do
Estado consignará anualmente os recursos necessários ao atendimento da parte não financiada do
Programa e das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes
da operação de crédito autorizada por esta Lei.
17,
Com relação à adimplência de metas e compromissos assumidos no Programa de
Reestruturação e Ajuste Fiscal (Lei n° 9.496/97) e obrigações (Lei n° 8.727/93), segundo informam
os memorandos n° 633/2012/COREM/SURIN/STN/MF-DF, de 12/12/2012 e n°
634/2012/COREM/SUR[N/STN/MF-DF, de 12/12/2012 (fls. 376/377). o Estado encontra-se
adiniplente com as metas e compromissos assumidos no Programa, em conformidade com o
disposto na Resolução n° 43/2001-SF e a operação de crédito em questão não representa violação
do acordo de refinanciamento firmado com a União, nos termos do inciso IV, art. 50, Resolução
n04312001-SE
VII- CONTRAGARAN TIAS À GARANTIA DA UNIÃO E MARGEM DISPONÍVEL
18.
Conforme mencionado, o Poder Executivo do Estado está autorizado a vincular como
contragarantias à garantia da União, as cotas da Repartição das Receitas Tributárias, estabelecidas
no ali. 157, incisos 1 e 11, e no art. 159, inc. 1, alínea "a" e inciso 11, complementadas pelas receitas
próprias estabelecidas no art. 155, incisos 1, 11 e 111, nos termos do § 40 do art. 167, todos da
Constituição Federal, bem como outras garantias em direito admitidas.
19Segundo estudo elaborado por esta Secretaria acerca do comprometimento das transferências
federais e receitas próprias do Estado de Santa Catarina, conforme informação consignada no
Memorando n° 80/2012/GECEMI/COAFI/SURIN/STN/MF-DF, de 09.11.2012 (fis. 239/240), as
garantias oferecidas por aquela entidade federativa são consideradas suficientes para ressarcir a
União, caso esta venha a honrar compromisso na condição de garantidora da operação em epígrafe.
20
Assim, deverá ser formalizado o contrato de contragarantia com a União, podendo o
Governo Federal reter as importâncias necessárias para satisfação dos compromissos assumidos
diretamente das transferências federais ou das contas centralizadoras da arrecadação do Estado.
VIII - SITUAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA E ANTECEDENTES JUNTO À SECRETARIA DO
TESOURO NACIONAL
21.
Mediante Parecer Jurídico e Declaração do Governador do Estado de Santa Catarina. de
28/11/2012 (fis. 296/304), o Chefe do Poder Executivo informa que os números de registros no
CNPJ dos órgãos da Administração Direta do Estado estão cai conformidade com o Cadastro único
de Convénios - CAUC.
22.
A verificação de adiniplência com as instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional. em atendimento ao art. 16 da RSF n° 43/2001. deverá ser feita mediante consulta ao
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Sistema do Banco Central (SISBACEN/CADIP), tendo por base a lista de CNPJ constante do
CAUC.
Dessa forma, face ao mandamento legal mencionado acima, verificou-se que o Governo do
23.
Estado de Santa Catarina encontra-se adimplente com as instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, conforme resultado de consulta ao SISBACEN/CADIP, realizada cm
1311 2/2012 (fis. 365/371),
24.

A verificação da adimplência financeira em face da Administração Pública Federal e suas

entidades controladas e de recursos dela recebidos poderá ser feita mediante consulta ao CAUC, por

ocasião da assinatura do contrato de garantia, nos termos da RSF n° 4112009, que alterou a RSF n
48/2007.

Segundo procedimento de consulta estabelecido pela Coordenação-Geral de Haveres
25.
Financeiros (COAR), mediante Memorando n° 106/2012/COAF1!SURINJSTN/MF-DF, de
13/07/2012 (fis. 148) cumpre informar que, na presente data, o Ente encontra-se adimplente quanto
aos financiamentos e refinanciamentos concedidos pela União ou garantias por ela honradas (lis.
360/36!).
Por fim, em cumprimento à Emenda Constitucional n° 62 de 06.12.2009, relativa a
26.
pagamento de precatórios, esclarecemos que restou frustrada a tentativa de verificação da
adimplência do Ente, pois "conforme decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro
Bruno Dantas no processo de ACOMPANHAMENTO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO no
0005633-70.2010.2.00.0000, as emissões de certidões e as consultas ao Cadastro de Entidades
Devedoras Inadimplentes (CEDIN) foram suspensas até decisão final de mérito no referido
processo" (fl. 362). Dessa forma, previamente á formalização dos instrumentos contratuais. a
PGFN/COF verificará a situação de adimplência do Ente.
IX - ALCANCE DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
Encontram-se ás fis. 246/267 as minutas contratuais negociadas do Contrato de Empréstimo
27.
e do Contrato de Garantia para o Programa em tela. A Cláusula 3.02 do referido Contrato de
Empréstimo estabelece as condições prévias ao primeiro desembolso.
De modo a permitir urna boa execução do Projeto, entendemos que, preliminarmente à
28.
formalização dos instrumentos contratuais, deva ser verificado, pelo Ministério da Fazenda, o grau
de cumprimento da mencionada condi cionalidade mediante, inclusive, manifestação prévia do
credor.
Entendemos que as demais obrigações contratuais constantes das referidas minutas são
29.
passíveis de cumprimento pelas partes envolvidas, não atribuindo ao Tesouro Nacional riscos
superiores àqueles normalmente assumidos em operações já contratadas com organismos
multilaterais de crédito.
- DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS - RSF n 48/2007, LRF e Lei n° 11.079/2004
Cumpre esclarecer que estão apensas ao processo (Os. 379I38) as informações elaboradas
30.
pela STN relativas às finanças da União, as quais encontram-se atualizadas cm
http://www.tesouro.fazenda.gov.br.
O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, mediante Certidão (fls. 182/1 84),
31.
informou que no exercício de 2011 (último analisado), a despesa com pessoal dos Poderes
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Executivo. Legislativo incluindo o Tribunal de Contas, e Judiciário, bem corno do Ministeno
Público. no extrapolaram os limites estabelecidos no art. 20 da Lei Complementar a 10112000 LRF. Relativamente ao 1° e 2° quadrimestres do exercício em curso de 2012, o Tribunal de Contas
certificou que a despesa com pessoal dos Poderes Executivo, Legislativo incluindo o Tribunal de
Contas e Judiciário, bem como do Ministério Público, situou-se dentro dos limites estabelecidos
pela LRF.
32.
Relativamente ao cumprimento das competências tributárias e dos artigos 198 e 212. ambos
da Constituição Federal, o Tribunal de Contas, na Certidão mencionada no parágrafo anterior,
atestou o cumprimento destes dispositivos legais em 201 1(úitimo exercício analisado).
33.
Com relação à exigência de comprovação de obediência ao limite de Restos a Pagar,
conforme disposto no art. 40, §2°, combinado com o art. 25, inciso IV, alínea e, ambos da LRF e no
art. 10, inciso 11, alínea c, da Resolução do Senado Federal n° 48/2007, é entendimento cia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme exarado no Parecer PGFN/COF/nÜ 46812008,
que tais limites referem-se, exclusivamente, ao art. 42 da LRF, único limite legal existente para tal
efeito. O referido artigo 42 dispõe o seguinte:
"Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois
quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida
integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja
suficiente disponibilidade de caixa para este efeito."
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa, serão considerados os
encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.'
34.
Dessa forma, a exigência de comprovação de obediência do limite de restos a pagar não se
aplica, na presente data, a Estados.
35.
A Lei n° 11.079/2004, alterada pela MP n° 575, de 7/8/2012, alterada pela Lei n°
12.024/2009, que institui normas gerais para licitação e contratação de Parceria Público-Privada
(PPP) no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
estabelece, em seu art. 28, que a União não poderá conceder garantia aos demais entes caso a sorna
das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias por eles contratadas tiver
excedido, no ano anterior, a 5% da receita corrente líquida do exercício ou se as despesas anuais dos
contratos vigentes nos 10 (dez) anos subsequentes excederem a 5% da receita corrente líquida
projetada para es respectivos exercícios.

36.
A esse respeito. cumpre esclarecer que, conforme Parecer Jurídico e Declaração do Chefe do
Poder Executivo do Governo do Estado de Santa Catarina (fis. 296/304), o Estado não firmou
contrato na modalidade Parceria Público-Privada - PPP.

CONCLUSÃO
37.
Diante do exposto, a concessão da pleiteada garantia da União fica condicionada à
verificação pelo Ministério da Fazenda: i) do cumprimento substancial das condiciciialidades
mencionada no parágrafo 27 deste Parecer; ii) da adimplência do ente com a União e suas
entidades controladas; iii) da forll3alização do respectivo contrato de contragarantia e, iv) que o
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pleito seja exepcionalizado pelo Sr. Ministro da Fazenda nos termos da Portaria MF n 306. de
10109/2012.
À consideração superior,

-4--_

---'

áRUNA ADAIR MIRANDA
~
Analista de Finanças e Controle

DcacordoÀconsideraçf
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•

.

'1'
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Considerando o exposto, elevo a matéria à apreciação superior, com a sugestão de que seja
concedida a excepcional idade por parte do Sr. Ministro da Fazenda, nos termos da Portaria MF n°
306, de 10.09.2012, com o entendimento de que a operação pleiteada enquadra-se dentro dos
pressupostos condicionantes, lendo em vista que:
a) o Estado ofereceu como contragarantia as suas receitas de arrecadação próprias e das
cotas de repartição constitucional das receitas tributárias que o estado é titular. Segundo análise
efetuada por esta Secretaria, cuja informação está consignada no Memorando n°
80/201 2/GECEM 1 /COA..FJIS U RJN/STN/MF-DF, de 09.11.2012 (fis. 239/240) as contragarantias
oferecidas pelo Estado são consideradas suficientes e idôneas e;
b) o Programa está em consonância com a estratégia do Governo Federal, uma vez que,
segundo Declaração do Governador do Estado de Santa Catarina,o Programa atende aos interesses
maiores da União, haja vista que se insere no rol de medidas anticiclicas apresentadas pela
Prcsidcnte. Dilnia Rousseff, com vistas a estimular os investimentos pelos Estados e, assim, aquecer
a economia, atualmente erri processo de estagnação com o aprofundamento da crise financeira
global.
c) a Lei Estadual n° 14.532/2008, alterada pela Lei n° 14716/2009, dispõe que o Orçamento
do Estado consignará anualmente os recursos necessários ao atendimento da parte não financiada do
Programa e das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes
da operação de crédito autorizada por esta Lei.
-

Sugerimos o encaminhamento do processo n° 17944.00113312012-99 à Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional PGFN/CAF para as providências de sua alçada.
-

ARNO HUGO AUGUS11N FILHO
Secretário do Tesouro Nacional
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ZIL

ÇÉ~_
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Oficio no 271/2012—Depec/Dicin/Surec
Pt. 1201570494

Brasília, 14 de dezembro de 2012,

A S UÈ Snbona a. SexJj.ora
SÔNEA DE ALMENDRA FRITAS ?ORTELLA NUNES Coordenadora-(kral
Coordenadori. de Operações Financeiras da tJnio COF
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional POFN
Esplanada dos inistéro Bloco Wr 8 Andar Sala 803
70048-900 Brasília—DF
Fm: l 3412 1740
—

-

—

—

—

Assunto, Credncjamei10 ROF TA634508 Estado dá Santa Ctaxii
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
Processo MF u° 17944.001133/2012-98
—

—

Senhora Coordenadora-Geral,
Referimo-nos ao ROF TM34508, de 27.11.2012, por meio do qual V.Sa. solicita
credenciamento para negociar a operação de crédito externo com o BID, com garantia da República Federativa do Brasil, no yalor de até 135$ 250.000.000,00, d estinados ao financiamento do
Programa Rodoviário dD. Estado de Santa Catarina— Etapa VI.
2.
A propósito, informamos quer por meio do Oficio if 269/2012/L)epociL)icin'Surnc
(anexo), o flanco Central do Brasil, ocm base no Art. 98 do Decreto 9172, de 23.1:2.1986 e na
Portaria 497, de 278J 990, do Ministrio da Economia, Fazenda e Planej amento, credenciou o
Estado de Santa Catarina para negociar a referida operaç ão, nas condiçUs constantes do citado
ROF.
Atenciosamente,

i5 Qt~
ff

TÜ110 J=é

Chefe de EIeprtmr

L.ttI McieP
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,Pt 1201570494
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Brasília, 14 de dezembro de 2012.

A Sua Senhoria o Seibor
WANLIERLEL PEREIRA DAS NEVES - Diretor de Captação
Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Fazenda-Diretolia de Captação de Recursos e da Dívida. Pública - DICJ1)
Centro Administrativo do Governo de SC - SC 401 - n° 4.600 - Bloco 3
e-mail:
88.032-000 - Florianópolis - SC
Assumo: Credenumento - ROF TA634508 - Estado da Santa Catarina
Bano Jnteramerjcaxw de Desenvolvimento (Dl»)
Pxoc.ess lIF UG 17944.001133/2012-98
Senhor Dietor,
Referimo-nos ao ROF TA634508, de 27.11 .2012, por meio do qual V.Sa. solicita
credenciamento para negociar a operação de crédito exten.o com o Wi), com grantia da República Federativa do Brasil, no valor de até US$ 250000.000,00, deslinados ao financiamento do
Prorarna Rbdovirjo do Estado de Santa Catarina —Etapa VI.
2.
A propósito, de acordo com o disposto no artigo 98 do Decreto 93.872, de
231226 e na Portaria 497, de 27.0907 do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,
comunicamos que o Banco Central do Brasil credenciou o Estado de Santa Catjjna pua negociar a referida operaço, nas cQndiçóes cotjíes du citadv ROF.
3.
Esclarecemos que a operação estará definitivamente registrada no ROF com a
condiAo de "concluido" ap6s a inclusão dos eventos 9001 (Resolução do Senado Fede11)
9007 (manifestação daPGFN e aprovação do Fxmo. Sr. Ministro da Fazenda.).
Atenciosamente,

CEPAWrAMENTD ON ICO

OrNeN d

T1io JoM Ln Mcii
,1mr1tc

Dezembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 19 73731

ESTADO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Fazenda

PARECER DO ÓRGÃOJUR(DICO E DECLARAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
PARA OPERAÇÃO COM A GARANTIA DA UNIÃO

Florianópolis (SC), 28 de novembro de 2012.
Identificação precisa da operação de crédito objeto de avaliação

a)
Trata-se da análise das condições legais para a contratação, pelo Estado de Santa Catarina, de
operação de crédito, no valor de IJS$ 250.000.000.00duzentos e cinquenta milhões de dólares), junto ao
Banco Interamericana de Desenvolvimento - BID, destinada ao Programa de Investimentos na Implantação e Pavimentação de Rodovias Estaduais e no Fortalecimento do Departamento Estadual de lnfraestrutura - DEINFRA (BID VI).
Informação quanto às autorizações legislativas

b)
A operação de crédito foi autorizada por intermédio da Lei n 14.532 de 06/11/2008, publicada
em 06/11/2008, no Diário Oficial do Estado (DOEI n. 18.483, alterada pela Lei n2 14.716 de
10/06/2009, publicada em 15/06/2009 no Diária Oficial do Estado (DOE) n9 18625.
Informações sobre operações vedadas no âmbito do artigo 37 da LRF e operações irregulares
C)
"Atestamos que todos os parcelamentos de débitos e operações de crédito, inclusive as equiparadas nos termos do art. 29, § 19 e art. 37 da LRF, contratadas com instituições financeiras e não financeiras foram objeto de análise cia STN.

Obs. 1: Cabe destacar que parcelamentos de tributos (FGTS, INSS, Receita Federal etc.) e previciência própria (referentes a valores de contribuições previdenciárias não repassados) não são considerados operação de crédito nos termos do Parecer PGFN/CAFJN 2242/2002 e 1775/2003.
Obs. 2: As operações equiparadas a operações de crédito nos termos do art. 29, § 1, da LRF, realizadas mediante reconhecimento ou confissão de dívidas perante instituição não financeira, bem como a
assunção de obrigações decorrentes de sucessão de entidade extinta ou liquidada, com instituição financeira ou não financeira, desde que tenham sido autorizadas por lei especifica, após 29/04/2010, não se
sujeitam ao processo de verificação de limites e condições de que trata a RSF n12 43/2001, conforme alteração dada pela RSF n° 10/2010. Assim, caso os contratos citados não tenham sido objeto de análise por
parte da STN, deve-se encaminhar cópia da lei citada ou, rio caso de a operação ter sido integralmente
paga, informação sobre a quitação da mesma.
Informações sobre operações vedadas no âmbito do artigo 35 da LRF

d)
O Ente, em relação ao art. 35 da Lei Complementar 101/2000, não realizou operação de crédito
junto a outro Ente da Federação;
Obs.: Cabe destacar que operações de crédito contratadas com instituições financeiras estatais ou
contratadas antes da publicação da LRF, em 04/05/2000, não representam violação do art. 35 da LRF.
Informações sobre ações vedadas no âmbito do artigo 52 da RSF n0 43/2001
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O Ente rio praticou nenhuma das ações vedadas pelo art. 59 da Resolução 0 43/2001 do Senado
Federal"

Informações sobre operações rio âmbito do Reluz
O ente no contratou operação no âmbito do Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente
f)
- Reluz, estabelecido pela Lei ng 9.1, de 24/07/2000;

Informação relativa ao cumprimento da obrigação de que trata a alínea "c" do inciso IV do art. 21 da
Res. 5Fn243/Z001
O Ente, em relação às contas dos exercícios ainda não analisados pelo Tribunal de Contas, inclusig)
ve o em curso, cumpre o disposto: a) no art. 23 - limites de pessoal; no art. 33 , no cont rata çâd de operação de crédito realizada com infração do disposta na Lei Complementar n9 101, de 2000; no art. 37
no realização de operações vedadas; no art. 52 - publicação do relatório resumido da execução orçamentária e no § 2 2 do art. 55 - publicação do relatório de gestão fiscal, todos da Lei Complementar n2
101, de 2000, bem como cumpre o disposto no inciso III do art. 167 da Constituiço - limite das operações de crédito em relação à despesas de capital.
Informações sobre o cálculo dos limites de endividamento
h)
Relativamente aos exercícios corrente e anterior, que não há despesas de capital a serem deduzidas do cálculo do montante de despesas de capital para a verificação do limite a que se refere o inciso 111
da art. 167 da Constituição Federal.

Atendimento aos demais limites e condições estabelecidos nas RSF nos 40/2001 e 43/2001, bem como a
LRF.
i)
O Ente cumpre os demais limites e condições fixados pelo Senado Federal e observa as demais
restrições estabelecidas na Lei Complementar n- 101/2000 - LRF.
Em observância ao § 49 do art. 18 da RSF n9 43/2001, este Ente não teve divida honrada pela União, em decorrência de garantia prestada em operação de crédito, relativamente a dívidas ainda não liquid ad as.
j)

Informação sobre atendimento dos limites da despesa com pessoal
k)

O Ente, relativamente 20 art. 23 da Lei Complementar n 101/ 2000, apresenta no quadro a seguir
os seguintes valores das despesas com pessoal no período de 09/2011 a 08/2012.
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fi cr,lME PR1RIO L1E PEV.
DÉ NCLA SOCL4L [1111 Contrfbut
es PareL

83.50.471

26.79394754

dat de despesa com peso.

Y70.O32.tU
1492,7905,18

-

14.292.

O5&S1

IMPOSAP de Rende R#ffo r.e
- RR
AVÔ, Jn.atvo e
Petsídil Íçte!J

FowC

(se estivet conputdo n
kesa bute com
es0OI,
e
Wor~ vagorces s~ente: se
estWer computado nÉO
despesa bruta cori peoaI
caso cotrrfo, tnforar zero)

r!O

PExentual (%) do total d
despesa CQm paO1 para ri
e epuraÇO do fmite - 10
obre a RC.(IVfV) 0 100
PerrentUM (%
eSpe

com
órig

oc

iot

-

-

-

/

cia
po

peloTO

41O

--

cI72

__________

5,409

1,80
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(1) Compõem as despesas no computadas (art. 19. § 19 da LRF): indenizações por demisso e )ncentTvos à demissão voluntária, decorrentes de decIso judicial; despesas de exercícios anteriores; inativos e
pensionistas com recursos vinculados.
(2) Incluído ci Tribunal de Cantas do Estado, e o Tribunal de Contas dos Municípios, quando houver.
OBS do Estado:

- Despesa Bruta com Pessoal - Valor divergente da Despesa Bruta com Pessoal do RGF em virtude das
Contribuições Patronais estarem dispostas em Item separado (item III). Ativo - Valor da linha Ativo do
RGF menos a contribuição patronal - cantas 3.3.1.91.13.13 (Contribuição Previdenciária ao RP135/SC Fundo Previdenciário) e 3.3.1.91.13.14 (Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC -Fundo Financeiro).
- Inativo e Pensionista - Os valores de inativos e pensionistas foram segregados apenas no Poder Executivo, haja vista que a despesa total com pensionista é empenhada no Orçamenta Fiscal e da Segundade Social do Poder Executivo,
Declaração sobre Orçamento

1)

Declaramos que constam da Lei n 15.723, de 22/11/2011, que estima a receita e fixa a despesa

do Estado para o exercício de 2012, dotações necessárias e suficientes à execução do Programa/Projeto
110 (Programa de Investimentos na Implantação e Pavimentação de Rodovias Estaduais e no Fortalecimento do Departamento Estadual de lnfrastrutura - DEINFRA - BID VI), quanto ao ingresso dos recursos, ao aporte da contrapartida e ao pagamento dos encargos da operação em tela, alocadas rias seguintes fontes e ações:
Fonte

Aço/5ubaç5o

0192
0192
0192
0192
0192

-

-

0192

0192
0192
0192
0192
0192
0192

-

1,634
9372

11166
1977
11165

0192
0192
0192

0192
0100

1709
1977
2009
12336
0321
0842
0846
1069

-

1634
1069

846
3368

Informações sobre PPA

m)
Declaramos que o Programa 100, 110, 105 e 140 (Programa de Investimentos na implantação e
Pavimentação de Rodovias Estaduais e no Fortalecimento do Departamento Estadual de lnfraestrutura 2
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DEINFRA - BID VI) está inserido no Plano Plurianual do Estado para o perlocJa 2013/2015, estabe1
pela Lei Ordinária n2 15.722 de 22/1212011, nos programas e ações apresentados no quadro a seguir:
Programa

-

-

Ação

10c
100

-

105

110
110
110
110

266
266
57
57
57
57

-

-

57

110

57

110

57

110
110
110

158
160
549
567

110
140

--.-----.-

140

226
266

informações sobre gastos com saúde e educação e pleno exercício da competência tributária
n
"O Ente, em relação as contas dos exercícios ainda no analisados pelo Tribunal de Contas, cumpre o disposto:
No art. 198 da Constituição Federal, tendo aplicado em ações e serviços públicos de saúde, no exercício de 2011, o percentual de 12,09%, calculado de acordo com o estabelecido pela EC
29/2000;
No art. 212 da Constituição Federal, tendo aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino,
no exercício de 2011, o percerituaf de 26,57% da receita resultante de impostos, compreendida a
proveniente de transferências.

Na Art. 11 da Lei Complementar n 101/2000."
Informações sobre PPPs
o)
"Declaro que o Ente no assinou, até a presente data, contrata na modalidade Parceria-Público
Privada (PPP)."

Informações sobre o repasse de recursos para o Setor privado (art. 26 da LRF)
p)
Em observância ao disposto no art. 26 da LRF,declaro que havendo previsão de repasse de recursos públcos para o setor privado, tais repasses serão autorizados por lei especifica, atenderão às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e constarão da lei orçamentária do exercício em que
ocorrerem,"
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Informação sobre o responsável pela administração financeira e pelo controle interno
q)
Declaro, para os devidos fins de direito e para que produza os efeitos necessários, que o Sr Nelson
Antônio Serpa, CL RG 118.588, expedida pela SSP/SC, CPF 165.130.029-15, ocupante do cargo de Secretário de Estado da Fazenda, é o responsável peia administração financeira do Estado.
O Sr. (a) Adriano de Souza Pereira, Diretor de Contabilidade Geral, e o Sr. Augusto Puhl Piazza, Diretor de
Auditoria Geral, são os responsáveis pelo controle interno do Ente.
Informação sobre a conformidade da lista de CNPJs da Administração direta do Ente com o CAUC
r)
" Declaro que estão incluídos no Cadastro Único de Convênio (CAUC), todos os CiJPJs da Administração Direta do Ente."
A relação abaixo corresponde a todos os números de CNPJ da Admin!straço Direta do Ente:
órgãos ou Entidades da AdminiaLraço Direta
Assembléia LeFsFativa do Estado de SC - ALESC

CNPJ
83.599.191/0001-87

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina

06.096391/0001.76

Fundo Catarinense de Mudanças CJimticas

11.617.274/0001-40

Fundo da infância e da Adolescência

04.424785/0001-80

Fundo de Apoio ao Oesenv. Empresa ria l de SC

13.954.79B10001-52

Fundo de Apoio, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior

09.076036/0001-23

Fundo de Esforço Fiscal

13.954.985/0001-36

Fundo de Habltaço Popular do Estado de sc

13.273.267/0001-02

Fundo de Materiais, Publicações e impressas Oficiais

14.284.430/0001-97

Fundo de Melhoria da Policia CivlI — FUMPC

07.188579/0001-07

Funda de Melhorra da Polícia Militar

13.925.994/3001-07

Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar

14.186.135/000105

Fundo de Reapareíhamento da Justiça

12,300.939/0001-50

Fundo de Terras do Estado de $C

13.561,336/0001-75

Fundo da Plana de Saúde dos Serv. Pub. do Est. de SC

07.574449/0001.02

Fundo Esp. de Estudas Jurídicos e Reapa relha mento - FUNJURE

85.346.468/0001-95

Fundo Especial da Deíensoria Dativa

09.231.789f0001.66

Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente

82.702.929/0001-27

Fundo Estadual de Assistência Social

01.056.1598/0001-20

Fundo Estadual de Combate e Erradlcaç.o da Pobreza

13.954.809/3001-02

Fundo Estadual de Defesa Civil

04.425.83/00D157

Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural

13.561.339/0001-09

Fundo Estadual de Incentivo a Cultura

07.735623/0001-51

Funda Estadual de Incentivo ao Esporte

07.735.634/0001-31

Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo

07.735,627/0001-30

Fundo Estadual de Recursos -fídricos

10.789.95010001-09

Funda Estadual de Saúde

81673.411J0001-87

Fundo Estadual de Sanidade Animal

10.736.907/0001-77

Fundo Estadual de Transporte

85.280.29510001-50

Fundo de Melhoria da Segurança Pública

85.280.147J0001-35
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14.284.450/0001-68

Fundo PenitenciÁlirÉo do Estado de SC

01.577.780N001-08

Fundo Pró -Empre8o

13S54.764/0001-68

Fundo Rotativo da Penitenciária Agrícola de Chapee6

00.715.51010001-45

Fundo Rotativo da Penitenciária Agrícola de Curitibanos

78.490.869/0001-59

Fundo Rotativo da Penitenciária de Fpols

83.886515/0001-68

Fundo Rotativo da Penitenciária industrial dei ol nville

07807,155/0001-83

Fundo Rotativo da Penitenciária Sul

12.521.388/0001-55

Fundo Rotativo do Complexo PenItencá rio da Grande Fpal is

05791.576/0001-38

Fundo de Desenvolvimento Social

14.119.75110U01-36

Gabinete do Vice-Governador

83.279.620/0001-39

Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos

82.951.245/0026-17

Ministério Público do Estado de SC Procuradoria Geral de Justiça

76.276.849/0001-54

Polícia Mi1iar do Estado de Santa Catarina

8.931.550/G001-51

Procuradoria Geral da Fazenda junto ao TC(

83.601.625/0001-36

Procuradoria Geral do Estado

76.276.823/0001-06

Senta Catarina Governo do Estado
Santa Catarina Tribunal de Cantas

-

82.951.229/0001-76
TCE

83279.449/0001-13

Santa Catarina Tribunal de Justiça

83.a45,70110001-59

SE Sec Faz Conselho Estadual de Contribuintes

82.951.310/0009-03

SCSec Faz Coordenaço do Tesouro Estadual

82.951.310/00112-37

SCSec Faz Departamento do Patrimônio do Estado

22.951.310f0006-Go

Secretaria de Estado da Administração

82.951.35110001-42

Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca

82.951.336/0001-02

Secretaria de Estado da Ass. Social. Trabalho e Habitação

05.509.770/0001-88

Secretaria de Estado da Casa Civil

15515.924/0001-06

Secretaria de Estado da Comunicação

80.460.777/0001-78

Secretaria de Estado da Defesa Civil

13.596.957/0001-03

Secretaria de Estado da Educação

82.951-328/0001-58

Secretaria de Estado da Fazenda

82.951.310J0001-56

Secretaria de Estado da infra-Estrutura

82.951.344/0001-40

Secretaria de Estado da justiça e Cidadania

13.586.532/0001-71

Secretaria de Estado da Saúde

82.951245/0001-69

Secretaria de Estado da Saúde

82.951.245/0002-40

Secretaria de Estado da Saúde

32.951.245/0003-20

Secretaria de Estado da Saúde

82.951.245/0004-01

Secretaria de Estado da Saúde

82.951.245/000-92

Secretaria de Estado cia Saúde

82.951.245/0o06-7

Secretaria de Estado da Saúde

82951.245/0007-54

Secretaria cio Estado da Saúde

82951.245/0008-35

Secretara de Estado da Saúde

82.951.245/0009-16

Secretaria de Estado da Saúde

82.951.245/0010-50

Secretaria de Estado da Saúde

82.951.245/0011.30

Secretaria de Estado da Saúde

82.952.24510012-11

Secretaria de Estado da Saúde

82.951.245/0013-00
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Secretaria de Estado da 5aikle

82951245f0014-83

Secretaria de Estado da Saúde

82951.245/0015 -54

Secretaria de Estado da Saúde

82.551.245/0017-25

Secretaria de Estado da Saúde

82.951.245J001E-C7

Secretaria de Estado da Saúde

82.951,245/0019-98

Secretaria de Estado da Saúde

82.951.245/0020-21

Secretaria de Estada da Saúde

82.951.245/0021-02

Secretaria de Estado da Saúde

82.951.245/0022-93

Secretaria de Estado da Saúde

82.551.245)0023-74

Secretaria de Estada da Saúde

82.951.24510024-55

Secretaria de Estado da Saúde

2.951.245/0025-36

Secretaria da Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão

82.951.254/0001-30

Secretaria de Estado de Turisma, Cultura e Esporte - SOL

05,521.532/0001-98

Secretaria de Estado do Desenv. Reg. de Araranguá

05.654.192/0001-54

Secretaria de Estada da Desern. Reg. de Blumenau

05.656.080/0001-51

Secretaria de Estado do Desenv. Reg. de Braço do Norte

M957.22510001-20

Secretaria de Estado do Dese,v. Reg. de Srusque

05.664.274/0001-60

Secretaria de Estado do Desenv. Reg. de Caçador

05.60.479/0001-63

Secretaria de Estado do Desenv. Reg. de Campos Novos

05.529.618/0001-35

Secretaria de Estado do Desenv. Reg. de Canolnhs

05.588.796/0001-30

Secretaria de Estado do Desenv. Reg. de Chapecó

05.541.159/0001-37

Secretarra de Estado do Desenv. Reg. de Concórdia

05.585.919/0001-08

Secretaria de Estado do Desenv. Reg. de Criciúma

05.84.888/0001-42

Secretarie de Estado do Desenv. Reg. de Curitibanos

05.640.154/0001-61

Secretaria de Estado do Desenv. Reg. de QlauiÉlo Cerqueira

07.387.930/0001-99

Secretaria de Estado do Desenv. Reg. de ibirarria

05.668.667/0001-80

Secretaria de Estada do Desenv. Reg. de ltajaí

05.647.95710001-48

Secretaria de Estado do Desenv. Reg. de Itapiranga

02832.433/0001-15

Secretaria de Estado de Desenv. Reg. de Ituporariga

05.653.835/0001-64

Secretaria de Estado do Desenv- Reg. de1aragii5 do Sul

05.670.436/0001-01

Secretaria de Estado da Deseriv, Reg. de Joaçaba

05.612.345/01101-06

Secretaria de Estado do Oesenv. Reg, dejoinvulie

05.655.627/0001-02

Secretaria de Estado da Desenv. Reg- de Lages

05.582317/0001-02

Secretaria de Estado do Desenv. Reg. de Laguna

05.650.634/0001-03

Secretaria de Estado do Desenv. Re. de Mafra

05.553,136/0001-14

Secretaria de Estado do Desenv. Reg. de Maravilha

a5.586.6811000l-35

Secretaria de Estado do Deenv, Reg. de PalmIto

05.551.925/0001-78

Secretaria de Estado do Desenv. Reg. de Quiloriibo

08.832.425/0001-79

Secretaria de Estadodo Desenv. Reg. de Rio do Sul

05.664.10010001-36

Secretaria de Estado do Desenv. Reg. de S. Lourenço do Oeste

05.593. 175/ 0001-73

Secretaria de Estado do Desenv. Reg. de SoJoaquini

05.628.764/0001-40

Secretaria de Estado doDesenv. Reg. de S5oicsé -(Grande Florianópolis)

05.624.629/0001-26

Secretaria de Estado do Desenv. Reg. de So Miguel do Oeste

05.580.57710001-49

Secretaria de Estado do Desenv. Reg. de Seara

08.879.577/0001-27

Secretaria de Estado do Desenv. Reg. de Taiã

08.837.27910001-74
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secretaria de Estado do Desenv. Reg. de Tirnbú

0.860.254/0001-91

Secretaria de Estado do Desenv, Reg de -Tubarão

05.65l.544/000Z-37

5ecretra de Estado do Oesenv. Reg. de Videira

05.664,622/0001-38

Secretaria de Estado doDesenv. Reg. de)Cnxer

05G28.O$9/0001-71

Secretaria de Estado dQ Oesenvavn1entQ Sustentável

07.255.568/0001-00

Se cretaria de Estado do Planejamento

80.460.835/0001-63

Secreto ria Espe dal d e ArtlCuIÇD Intrnacionj

02.891689/0001-01

Secretaria Executiva deArtFcuIaço Nacional

0962.126/0001-59

Outras exigências

s)
Cumprimento de outros requisitas exigidos pela legislação ou Constituição própria do ente, ou
outras informações ou observações julgadas rnpq4ats. ,.
Florianópolis, 28/11/2012,
JOÃO dos PáIS
Procurador
Aprovo o parecer e declaro serem verdadeiras as info

MARTINS NETO

]ldo Estado
que deram Oaso opinião jurídica.

àCOWL )
rndc.do Estado

NELSON

5ecretrio/
/

$i'A
Fazenda
1'/

/AUúsropL4L PIAZA
Diror de Ãt1itoria13era1
\

ADRIANO DE SOUZA PEREIRA

Diretor de Contabilidade Gera!

\/'
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PARECER DO ÓRGÃO JURÍDICO E DECLARAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
PARA OPERAÇÃO COMA GARANTIA DA UNIÃO

Florianópolis (SC), 13 de agosto de 2012.

Identificação precisa da operação de crédito objeta de avaliação
Trata-se da análise das condiçõesIegais para a contratação, pelo Estado de Santa Catarina, de
a)
operação de crédito, rio valor de US$ 250.0Õd:00,00 (duzentos e cinquenta milhões de dólares), junto ao
-destinada ao Pr.ograma de investimentos na ImplantaBanco Interamericano de Desenvolvimento - BID!
ção e Pavimentação de Rodovias Estaduais e no Fortalecimento do Departamento Estadual de lnfraestru:
tura - DEINÍRA (BID vi).
Informação quanto às autoraçôes legislativas
'

A o eráção de crédito foi autorizada por iritermedio da Lei n' 14S32 de 06/11/2008, publicada
em 0611Ï/2008, no Diário OiciaIdo 1 Estado (DOE) À. 18.483, alterada pela Lei n9 14.716 de
10105/2009, publicada em 15/06/2009, no Dano OficaI do Estado (DOE) n L3 25
informação quanto à inc1u5u dos recursos no orçamento '
-r

.

1

Os recursos provenientes da aperaço de credita pleiteada .erào incluídos no Projeto de Lei Orçamentaria Anual (PLOA) do aiosubseqente, que esta cm ase de elaborao Éonforme cronograma de
em anexo

C)

Informação negativa sobre operações realizadas irregularménteõu operações vedadas
Atestamos que todos os parcelamentos de deblto5 e operaçõe de credito, inclusive as equiparad)
das nos termos do ait 29, § 12 e ar32 da LRF, contratadas com instituições financeiras e no financeiras
-•
foram objeto de análise da 5TN
Obs. 1: Cabe destacar que parcelamentos de tributos'(FGTS, INSS, Receita Federal etc.) e previdência própria (referentes a valores de contribuições previdenciárias não repassados) não são considerados operação de crédito nos termos do Parecer PGFN/CAF/Ne 2242/2002 e 1775/2003.
Obs. 2: As operações equiparadas a operações de crédito nos termos do art. 29, § 1, da Lei Complementar n2 101, de 2000, realizadas mediante reconhecimento ou confissão de dívidas perante instituição não financeira, bem como a assunção de obrigações decorrentes de sucessão de entidade extinta ou
liquidada, com instituição financeira ou não financeira, desde que tenham sido autorizadas por lei específica, após 29/4/2010, não se sujeitam ao processo de verificação de limites e condições de que trata a
Resolução n 2 43/2001, conforme alteração dada pela Resolução ng 10/2010, ambas do Senado Federal.
Assim, caso os contratos citados não tenham sido objeta de análise por parte da STN, deve-se encaminhar
cópia da lei citada ou, no caso de a operação ter sido integralmente paga, informação sobre a quitação da
mesma.
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'0 Ente ric contratou operação no âmbito do Programa Nacional de Iluminação Pública EficFente
Relc.izJestabeleido pela Lei n9 9,991, de 24/7/2000;

O Ente, eri re[aço ao art. á5da Li Complementar 101/2000k na realizou operação de crédito
junto a outro Ente ca edraçu;
Obs.: Cabe destacar que operações de crédito contratadas com iri5titUiçe5 financeiras estatais ou
cúntr2t2dãs antes da pubIicaça da LRF, eni 4/5/2000, no representam violação do art. 35 da LRF.
g)
O Ente nau praticou nenhuma das açeesveciadas pelo art.- SE da Resolt.rçõ n2 43/2001 do Senado
Federal'
Informaço relativa ao cumprimento da obrigação de que trata a alínea 'c" do inciso IV do art 21 da
Re5 5Fn4312001
-

F)

()Ente em reaço as contas dos eprcícios arnda no anaiisccs pIqTribunaI de Contas, rnclus
não contratação deoperaço de crédito reahzada 'c'orri infração cio disposto na lei Co,yplemntar n' 101, de 2000; no
nu i-ealizaço de nperaçevtdadas, no artq
2~ ;j 'pLubliedção do relatório resumrdc ca execuçao orçamentr1a eri § 22 do art S5- publicaçu doorro de gestofli todos datei Complementar n°
de 2000w bem corno unijre o dipto no iflCI5Q III tio dli
Ja Constituiçio limite das
1
çcs de credito em 'relação às despesas de Capital.:
ve n err curso cumpre o drsposto a) no artt limites de p€550a1, rc art

-

-

InlurrnaçõessoSre o calcuin dos limites de endeddamento
u) Relativa mente aos exercícios corrente e anterior, que nc ha despesas de capital a serem deduzidas dci
cálculo do montante de despesas de capital para a veruficaço do limite a que se refere o Inciso lii do art
167 da Constituiço lederal
Atendinientoao demaiç limites e çondições estb&€çidos nas ReoIuçÕes do Senado Federal ns 40 e
43 ambas de 20(.11, bem como na Lei Complementar n 101/200U- LRF.

j)

O Entcunpr o .erisJlrnftes e condições fixados pelo Senado Federei e observa as demais

restrições etabd€igas na Lei Complementar nç 101/7.000

-

LRF.

Em observância ao § 42 do art. 18 da Res. SF rie 43/2001, este Ente não teve dívida honrada pela
União, cm decorrência de garantia prestada em operação de crédito, relativamente a dMdiirdã não
1 iq uid ad .s.
lriformaço sobre atendimento dos limites da despesa com pessoal
O
reiativrnente ao.rt. 2\da Lei Complementar n2 101/2000, apresenta no quadro a seguir
ml
os seguintes valores das despesas c?n.pesseaF no período de 05/2011 a 0412012.
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R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAl.
(Despesa
LiquIdada
no
período de 05/2011 a
04/2012 - úItmo RGF aiçkiI-

Podei, Legislativo(2)
Poder Executivo

Poder Judiciário

Assembléia LegiIaUva

DEspeSa Bruta

M inís téIríQ Ptice

Tribunal de Conaç

com Pessoal

( + b e c +dJ

7.231.20.364,38

Z8150209651

129921-473.44

P$1 Ativo, (a

4.566.4

20650.3394

8836.090,34

.565,13

951.67'.3.1,33

299,49.945,31

800.1210,91

21& 20 352.21

157.543.207,42

81.29.393,10

..-'pi 1riti.ro b 4

2.076222070,30

FenIori1 tas (cr

5336.674,17

Outras despesas ompessaaI
ckcorreete de contratos de
tercerizaço (art. 16 1e d
LRF(d

.32.213.05478

41053.2,50

75,22.702,87

-

-

-

-

Despesas no computados
(art. i, § i -da LRF
(e+I+g4-h}(rI

Ili•

1.15.11Ïz3o,4

13.247.22,57

..

ndenizsçe
it rnisso e
Ineritivos DemIsso Vourt-

de

89.009.435,7

.
,

913.379,1I

,

-

928.907,17

-'

8 62.9C9,39

4332810

Deco
38.115.62031

Despesas
de
nterkresg)
.

.
.

.09.43,60
Decorrentes
JudiiaIf)

26.246.367.01..203A56.777,52

Eercic
. .

Inatmivus e Perislonistas com
RecurosVincuIcIci(h) - - - -

.

-

.

.

-

.

...
-

50.7.240,42

1.O3.745526,1D

179.03337

12.1.54 .810

--

24.9& 054,90

.

.

7410.188,70

- 7&5.238,63

45.003812,93

17.847.271,20

- 91.25Q.0746Q

43961.84,45

- aL44&2o1.46

3.9$0.234,90

Repasses pewidencrios ao

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDNCIA SOcIAl.

I°I

Coatri-

biIçs Patroral5

=

-

-

541.S4S.632.85

32.335.319,49

-

-

Total de depsa
com
pessoal para fins de aptfraç5o do timt - TDP (1V) = li11+111)

6.606.664.766,0

300 590.137•73

103.675.106,37

835.459.24127

239.470.744,42

Receita Crreiite Líquida R171—V)

14.213.861.210,6

14.213.7210,86

14.213.867.210,86

11.213.67,21086

14.213.667.210,86

-

-

-

-

-

-

Imposto de Rende Retido na
Fonte — IRRE (Ativo, i nativo e
Pen ionis Ias)
(Sê estiver omput.do r
despesa bruta com pessoa[,
irsforrnarzero)

JnMvos e PersIila
4rnrnrrnan valores somente te
nõ estiver «imputado na
despesa bruta coni pessoal,
caso cornrrio,
informar
zero)
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Perceiituai
do total da
despesa :om piscai para
fins de apuração do limite TDP sabre a RCL (IV/V) • 100

31%

Percentual (%) do total cia
despesa conn pea5oI or
Poder e C rz5o fixada jel TC

4410%

F

72%

1.48%

1,30%

(1) Compõem as despesas não computadas (art 19, § 19 da LRF): indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária; decorrentes de decisão Judicial; despesas de exercícios anteriores; inativos e
pensionistas com recursos vinculados.
(2) Incluído o Tribunal de Contas do Estado, e o Tribunal de Contas dos Municípios, quando houver.
OBS do Estado,
Despesa Bruta cõm Pessoal - Valor divergente da Receita Bruta com Pessoal do RGF em virtude das
Contribuições Patronais estarem dispostas em r'em sepaado (rtem III) Ativo - Valor da linha Ativo do
RGF menos a contribuição patronal -.contas 3 3 1 91 13 13 (Contribuição Previdenciarta ao RPPS/SC Fundo Prevjdenctário) e 3 3 1 91 13 14 (Contribuição Prevídenciaria ao RPPS/SC - Fundo Financeiro)
—Inativo e Pnsonusta —Os valores de inatIvos e pensionistas forain segregados apenas no Poder Executivo, haja vista que a despesa total com p&isiista
cn e empenhada no Orçamento Fiscal e da Segundade Social do Poder Executivo,

InFormaçãa sõbre Orçamento
n)
Declaro uc constará do P.LO, em fase de elaboração (crônograrria anexo), que estimará a receiÇ
ta e fixara a despesa do Estado para o exercício de 2013,-'dotaçdeçs sufLentesa execução do Programa
de Investimentos na Implantação e Pavimentação de Rodovias Estaduais e rio Fortalecimento do Departamento Estadual de 1nfaesr4.tura'- DEIMFRA (BID VI) especificadas-da fofma a seguir e detalhada conforme anexõ:
A previsão para cingresso dos recursos externos provenientes da operação em tla enconta-se ria rubrica/ação, especificadas a seguir, cujo valor -previsto para o exercío de 2013
rã de R$
2552000 (cento e setenta e cinco milhões, quinhentèis e vinte mil reais).
Os recursos provenientes do empréstimo, no montante de R$ 175.520000 (sento\e setfta e cinco milhões, quinhentos e vinte mil reais), serão aplicados nas seguintes rubricas/ações:
Rubrica (Programa)

-

Ação

145
110

-

110
110

1 -.

110
110
110

Fonte

Dotação

207
158

0192
0192

57
57

0192

57
549
57

0192
0192
0192
0192

44.90.51.00
31.90.34.00
44.90.51.00
44.9051.00
44.90.51.00
31.90.34,00
44.90.51.00
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160

0192

44.20.93.00

153

0192

44.90.51.00

57

0192

44.905100

0192

44.90.51.00

140

266
266

0192

44,9051.00

140

266

0192

4490.51.00

256

0192

44.90.51.00

266

0192

44.90.51.00

-

145
105

-

140

-

140

-.

140

Total

175520.00000

O aporte de contrapartida local, no montante de R$ serão ap1iados nas seguintes rubricas/ações:
Rubrica

Aço

-

145
110
110

--

-

Fonte

-

.

158
57

110

57

1110

57
57
549
57
1567

110
110

.

.207
..

:

110
110

.

Dotação

--

-

'

:i00
0285e.2100
2100.

44905100

2100

44 9051 00

2100
0285e2100

44905100
44905100

2100
2100

31.90.34.00
44905100

2100

44.90.51.00
31903400

: .

44.9061.00

110

160

2100

44209300

145

431

2100

3930
44.90.51.00

145

-

-•:

105
140
-- 140
140
140
140 --

-

.

153
..-57

.

:.2100

.

266
266

:

266
266
266

-

.

.

44.90.51.00

2100

1-•90.51.00

213

44.90.51.00

2100

44.90.51.00

2100
2100
0285 e 2100

4490.51.00

Total

-

4490.51.00
44.90.51.00
95.220.000.00

Para o pagamento deiuros e encargos da dívida, estão previstos na Lei no 14.532 de 06/11/2008, altera-

da pela Lei n2 14.716 de 10/06/2009, de forma global, no valor de R$ 317813.67720, sendo que na ocorrência de eventuais acréscimos, estes recursos serão suplementados.
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Informações sobre PPA

o)
Declaro que o Programa de lnvestiç1entos na lniplantaão e Pavimentação de Rodovias Estaduais
e no Fortalecimento do Departamento staduajIe4o.raestfutura - DE1NFRA (BID VI) está kLserido no
Plano-P1ur nua] do Estado para o perto o/29J.5; est$elecído pela Lei Ordinária n2 15.722 - PPA
(2012-2015)kle 22/12/2011, nos programs e ações apj'sentados no quadro abaixo, totalizando R$
0680D00,00 no período.
Ação

Programa

Montante Previsto para o Período
2013/2015 em R$

145

,

110

110
110

•
110

110
110
110

\iio
110
145
• 145

.
-.

..

;ios. '. '
.140

.
.

140 ,:.
140
',- - -140
.

Total

.

'207
,;158
57

266

140

266

.

8.400000,00
22.800.000,00
36.700.000,00
70.300000,00
32.100.000,00

,.

:157
57
57
549
,57
57t567,\
160
431
.
. .
-.
U53':.
- 57
E
..
•
266
•'
266 '.-..
•
.
,266 . .
.
.
.
.
26
.

140

- •.,

--

•

18 300 000,00

5000000000
12500000,00
3000000000

:.

.

36980000,00
2000000,00
900000000
7.500.000,00
17.000.000,00
122.600.000,00
53.500.000,00
3.200.000,00
78.500.000,00
34200.000,00
13000.000,00
1TSOÇ 000,00

706.280.000,00

Informações sobre gastos com saúde e educação e pleno exercício da competência tributária

"0 Ente, em relação às contas dos exercícios ainda não analisados pelo Tribunal de Contas, cump)
pre o disposto
No art\198 ia Constituição Federal, tendo aplicado em ações e serviços públicos de saúde, no exercício
2011, o percentual de 2,09'ícalculado de acordo com o estabelecido pela EC
29/200l;
No art12da Constituição Federal, tendo aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino,
no exerceI'o de 2011, o percentual de 26,57% da receita resultante de impostos, compreendida a
proveniente de transferências.
Lei Complementar riu 101/2000"
No
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Informações sobre PPPs

q)

"Declaro que o Ente não assinou, até a presente data, contrato na modalidade Parceria-Público

Privada

(ppp)d1

Informações sobre o repasse de recursos para o setor privado (art. 26 da LRF)

r
"Em observância ao disposto no art. 26 da LRF,declaro que havendo previsão de repasse de recursos públicos para o setor privado, tais repasses serão autorizados por lei especifica, atenderão às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e constarão da lei orçamentária cio exercido em
que ocorrerem."
Informação sobre o responsável pela administração financeirá é pelo controle interno

s)
Declaro, para os devidos fins de direito e para que produza os efeitos necessários, que a Sr Nelson
António Serpa, Cl, RG 118.588 expedida pela SSP/SC, CPFJ65.130.02-15, ocupante do cargo de Secretário de Estado da Fazenda, e o responsavel pela administração financeira do Estado
O Sr.(a 1 Adriano de Souza Pereira, Diretor de Cont2billdade Gera! e o Sr Augusto PuhI Piazza, Diretor de
Auditoria Geral, são os responsáveis pelo controle interno do Ente
Informação sobre a conformidade da lista de CNPJs da Admni5tração direta do Ente com o CAUC

"Declara que estão incluidos na Cadastro Unico de Convenio CAIJC, todos os CNPJs da Administ)
tração Direta doEnte."
A relação abfxo cõrresponde a todos os números de CNPJda Administração Direta do Ente:
órgc,s ou Entidades 6 Adrninisiração Direta

:

CNPi

Assembléia Legislativa do Eado de Sr- - ALESC

83.599.191/000167

Associação Sa rito Catarinide Reb1Iitaçp ASCR

22.951.24510016-45

Corpo da Bombeiros Militar do Estada de Santa Catarina

06.095391(0001-75

Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas

11.617.274/0001-40

Fundo da irfânçia e da Aduleséncia

D4.424.75/0001-20

Fundo de Apoio ao Deseiw. Empresarial de $C

23.954.79a/0001-52

Fundo de Apoio, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior

09.076.035/0001-23

Fundo de Esforço Fiscal

13.954.985/0001-36

Fundo do Habitação Popular do Estado de SC

13.273.267/0001-02

Funda de Materiais. Puhlicaçes e impressos Oficiais

14.284.430/0001-97

Funda de Melhoria da Policia Civil —FUMPC

07,188.579/0001-07

Funda de Melhoria da Polícia Militar

13.925.994/0001-07

Fundo de Melhoria do Carpo de Uombeiros Militar

14.186.135/0001-05

Evudo de leapareihamerito de Justiça

12.300.939/0001.50

Fundo de terras do Estado de SC

13.551.336/0001-75

Fundo do Plano de Saúde dos Serv. Pub. do Est. de SC

07.574.449/0001-02

Fundo Esp. de Estudos Juridicos e Reaparelhan'iento - FUNJURE

85.346.468/0001-95
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Fundo Especial da Defensoria Dativa

09.231.729/0001-66

Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente

82.702.929/0001-27

Fundo Estadual de Assistência Social

01.056.69810001-20

Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza

13.954.809/0001-02

Fundo Estadua de Defesa Civil

04.426.883/0001-57

Fundo Estaduat de Desenvolvimento Rural

13.561.339/0001-09

Fundo Estadual` de incentivo a Cultura

07735.623/0001-51

Fundo Estadual de Incentivo ao Esperte

07.735.634/0001-31

Fundo Estadual de lncerilivoaoTurismo

07.735627/0001-30

Fundo Estadual de Recursos Hídricos

10.789.950/0001-09

Fundo Estadual de Saúde

8073.411/0001-87

Fundo Estadual de Sanidade Animal

. .-,.-•

•

10.736.907/0001-77
85.280.295/0001-50

Fundo Estadual delirransportérFundo para Melhoria a Sgran Piblita
Fundo PatrlmonlRl

.. .

.

&580.147/0001-35
14.284.450/0001-68

01.577.78010001-08

Funda Penh1ericirioda ÉstadDdeSC
Funda Pró-Emprego

- - .13.954.764/0001-68

i '0O.i3,S.510/0001-45

Funda Rotativa da Penitenciaria Agrícola de Chapecó
Fundo Rotativo da'Pcniiènciria Agrícola de Curifibaros
..
:
-•.,
•',. •-.
Funda Rotativo da Penitenciaria de Fois

(8490.869/000159
-. ..
-: " 3.8&515/0001-68

Fundo 'Rotativo da Pentencria Industrjal de Jol nvile

07807,155/0001-83

Fundo Rotativo da Puri'tcnciria Sul

121338/000155

Fundo Rotatrvo do Cornplexó Penitencánioda 6ande Fpolís

05,791.576/0001-38

Fundo Sacia I

14.119.751/0001-36
83.279.620/0001-39

-

-

Gabinete doVice-Governador
Hospital Geral e Maternifade Tereza RarTrios

- -:

- 82.95L245/0026-17

Ministério Publico do Estado de SCI'rocuradonla Geral de Justiça

76.25.949/0001-54

Policia Militar do Estado de5anta Catarina

83.931.550/0001-51

Procuradoria Geral da Fazenda junta aoTÇE

83.501.625/0001-36

Procuradoria Geral do Estado

76.276.823/0001-06

-

Santa Catarina Governo do Estada

82.951.229/0001-75

Santa Catarina Tribuna] de Contas -tCE

83,2/9.448/0001-13

Santa Catarina Tribunal de Justiça

83.845.701/0001-59

SC Sec Faz Conselho Estadual de Contribuintes

82.951.51010009-G3

SC Ser Fa' Cordenaço do Tesoura Estadual

82.951.110/0002-37

Sr- Seo Faz Departamento do Patrimõni-o do Estado

82.951.31010005-60

Secretaria de Estado da Administração

82.951.351/0001-42

Secretaria de Estado da Admnini5traço

82.951.351/0003-04

Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural

82.951336/0001-02

Secretaria de Estado da Ass. Social Trabalho e Nabitaço

05509.770/0001-88

Secretaria de Estado da Casa Civil

15.515.924/0001-06

Secretaria de Estarfoda ComLIrIic.aç30 (de Governo)

80460.777/0001-78

Secretaria de Estada da Defesa Clvii

13.585.957/0001-03

Secretaria de Estado da Educaço

87.951.328/0001-58
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Secretaria de Estado da Fazenda

82.951.310/000I-55

Secretaria de Estado da lnfra-Estrutura

82951.344/0001-40

Secretaria de Estado da Justiça e Odadania

13586.538/0001-71

Secretaria de Estado da Saúde

22,951.245/0001-69

Secretarra de Estado da Saúde

82951245/0002-40

Secretaria de Estado da Saúde

82.951,245/0003-20

Secretaria de Estado da Saúde

82.951.245/0004-01

Secretaria de Estado da Saúde

82.951.24510005-92

Secretarra de Estado da Saúde

82.951.245/0006-73

Secretaria de Estado da Saúde

82.951.245/0007-54

Secretaria de Estado da Saúde

82.951.245/0008-35

Secretaria de Estado da Saúde -.

82.951.24510009-16

Secretaria de Estado da Saúde

82.95L2451001D-50

Secretaria de EstadoaSaLIdI~

82.952.24510011-30

Secretaria de Estado da Saúde

82.951.245/0012-11

Secretaria de Esigdo da Saúde

82.951245/0013-00

Secretaria de Ëstadcda 5úde

82.951- 245100,14-83

Secretaria de Estado da Saúde

82951245/0015-54

Secret aria de Estada da Saúde

.82.951.245/0017-26

Secretaria de Estada d

.82.951. 245/001"7

Secretaria de êstado da Saude

0.951- 24510019-98

Secretaria dp Estado daSaúde

2.51.2451D020-21

r-'

Secretaria de Estado da Saúde

9295L245/002 1-02

.

Secretaria de Estado dá Saúde

-

Secretaria de Estado da Saúde -;

82.951.245/0022-93
2.95L245/002374

Secretaria de Estadoia Saúde

82.951.245/0024-55

Secretaria de Estado da Saiú de

31951245/0025-36

Secretaria de Esradoda Segurança Pubrica e Defesa do Cidadão

22 951 294/0001-00

Secretarra de Estada de Turismo CturaeEsporte SOL
Secretar

de Estado do Desenv. Reg. de Ara rangu

05521532/000198

.

Secretaria de Estado do0esenv. Reg. de !umna

.

.

.

05.554i92/0001-54
05.656020/0001-52

Secretaria de Estada da Desenv. Re, de Braço do Norte

08.357,225/0001-70

Secretaria de Estada do Desenv. Reg. de Brusque

05.684.274/0001-60

Secretaria de Estado do Desenv. Reg de Caçador

05630.479/0001-63

Secretaria de Estado do Desenv. Reg. de Cam pus Novos

05.629.618/0001-39

Secretaria de Estado do Desenv. Reg. de Canoinhas

05.688.796/0001-30

Secretaria de Estado da Desenv- Reg, de cI'apecá

05.41.159/0001-37

Secretaria de Estado do Desenv. Reg. do Concórdia

05.585.919/0001-08

Secretaria de Estado do Desenv. Reg. de Criciúma

0584888/0001-42

Secretaria de Estado do Desenv. Reg.de Curltibaros

05.540.154/0001-61

Secretaria de Estado do Desenv. Reg. de Dionísio Cerquelra

07.387.930/0001-99

Secretaria de Estado do Desenv. Reg. de Ibirema

05.653.667/0001-80

Secretaria de Estada tio Desenv. Reg. de Itajai

05.647.957/0002-48

Secretaria de Estado do Desenv. Reg. de Etapiranga

08.832.433/0001-15

Dezembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 19 73749

Secretaria de Estado do Desenv Reg de 1tuporana

05.653.835/0001-64

Secretaria de Estado do Des.erIv Reg. de la rau3 do Sul

05.670.43610001-01

Secretaria de Estada do Desenv Reg. de Joaçeba

05.612. 349/0001-06

Secretaria de Estado do Descri Reg. de JcinviiFc

05 65562710001-02

Secretaria do Estado do Cesenv Reg de Lage

OS. 582.717f0001-02

Secretarie de Estado do Desenv Reg. de Laguna

05.650.634/0001-03

Secretaria de Estado do Desenv. Reg. de Mafra

05 653.136/0001-11

Secretaria de Estecic' da Desenv. Fte de Maravilha

05. 555.621/0001-35

Secretaria de Estado do Deser.v. Reg. de Palmitos

OS.591.925/000l-78

Secretaria de Estado dc, Liesenu. Reg. de Quilombo

08832.425/0001-79

Secretana de Estado do Desenv Reg. de Pio do Sul

05.664.100/0001-36

Secretaria de Estada do Desenv. Reg dc.S. Lourenço do Oese

05.593.17510003-73

Secretaria da Estado do Dsenv Reg. dê São .teaqu rc.

05.628.764/0001-40

Secretana de Estada dcD ne Reg- de São José - (Grande Florianópolis) Secretariado Eçtado d Desenv tg de São M 5L & do Oeste

05.520.977/0001-49

05.624.629/0001-26

Secretaria de Estado do iiesenv. Reg- de Seara

- 08879.577/012i01-27

Secretariada Estado do (>esern, Reg cíeTaIÓ

- Q8837.279/000l-]4

Secretaria de Estado do Desate.' Reg de Tiosbo

. 0&8E0.254/0001-91

Secretaria de Estado da Desenv Reg, de TubarSo

- 05651.544/0001-31

Secretaria de Estado do Desenv Reg. dá Videira .-.

- -. 05.664.622/OçJ01-38

Secretaria de Estado do Dnsenv Reg. da XanxerE
Secreta

Ia

Q628O39/0o0s-' 1

de Estada do Desenvolvimento Sustentavel

Ses etar a de Estado do Planejamento

- 07255.5E8/000100
•

e

Secretaria Especial deArt)ciaç3o Internadonal -

-

- 80460.835/0001-63
• .801.689/OtJOl.-01

Secretaria E,ecutiva da Justfça e Cidadania

27.951.-294/0005-25

Secretaria Executiva deArticaPiçSo i'lacióriai
outras exigências

962.136/0001-59

-

- •

.

-

ti)
Curnprirusento de outros requisftos exigidos pela lgislaço ou Constituição própria do ente, ou
outras informações ou observaçõesjulgãdas importantes.

Florianópolis 13/08/2012.

•-

/
RTINS NETO
Procurador Geral do Estado

JOÃO DO 4A5

Aprovo o parecer e declaro serem verdadeiras as informações que deram Wa e opinio jurídica.

.1

COLOl48O

NELSc( ^ J1ttlO 5EFF'I5.

Se crot ri

tia Fa7er,d

GJT4 IeLJIIL. .PIÃZZ.A
récr7icJit6rcséai/

-.

Jcs

-

—

lat,a.r ftr.sba.cJc .3r
Assessor .Ji.i riclico
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PARECER TÉCNICO
REFERÊNCIA:

Pedido de Autorização para Contratação de Operação de
Crédito Externo para a execução do Programa de Infraestrutura
Logística de Santa Catarina (Programa BID VI), nos termos do
Art. 32, da Lei Complementar N° 10112000 (LRF), do inciso 1 do art.
21 da ResoluQpn°.43/20O1-SF e do Manual de Instrução de Pleitos
- MIP (versão Março/2012) do Ministério da Fazenda, a ser
celebrado entre o Estado de Santa Catarina e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento - 81D, tendo a República
Federativa do Brasil como GARANTIDOR desta operação.

INTERESSADOS: Estado de Santa Catarina, como mutuário do financiamento, o
Departamento Estadual de Infraestrutura - DEINFRA, como gestor
e executor do financiamento, e o Banco interamericano de
Desenvolvimento - BID, como agente financeiro, tendo como
GARANTIDOR a República Federativa do Brasil.

1.

PARECER

Em atendimento ao disposto na legislação acima referida, emitimos o presente parecer
técnico que tem o propósito de apresentar as justificativas para a Operação de Crédito
Externo que o Estado de Santa Catarina pretende contratar junto ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID, no valor de US$ 367310000 (trezentos e
sessenta e sete milhões e quinhentos e dez mil dólares estadunidenses), dos quais o
810 se compromete a conceder ao Estado de Santa Catarina um Financiamento de US$
250000.000.00 (duzentos e cinquenta milhões de dólares estadunidenses), para a
execução do Programa de lnfraestrutura Logística de Santa Catarina (Programa BID VI).

2.

O PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA LOGISTICA DE SANTA CATARINA
(PROGRAMA BID VI)

Tendo em consideração a importância da infraestrutura logística para a continuação do
desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, o Governo pretende com o Programa
BID VI realizar um programa com uma duração de cinco anos, que mantenha os
investimentos em pavimentação e reabilitação de rodovias e viabilize a montagem de
uma carteira de projetos que subsidie a realização de futuros programas de
investimentos no setor.
O Programa BID VI prevê investimentos totais da ordem de US$ 37,51 milhões, dos
quais US$ 250,0 milhões financiados. Dentre seus principais componentes, destacamse:
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- a elaboração de uma carteira de projetos finais de engenharia para trechos
rodoviários prioritários, quer para obras de pavimentação, quer para obras de
reabilitação;
- a construção de 40 km de rodovias;
- a pavimentação de 120 km de rodovias;
- a reabilitação de 200 km de rodovias; e
o fortalecimento institucional do órgão responsável pela execução da política de
infraestrutura de transportes no Estado.
21. Objetivo Geral
O Estado pretende, ao propor a implantação do Programa BID VI, manter a parceria de
sucesso estabelecida com o BID para investir na melhoria da sua malha rodoviária
através da implantação, pavimentação e reabilitação de rodovias, da elaboração de
unia carteira de projetos de engenharia para fazerem parte das obras do presente
Programa e para inclusão num eventual próximo Programa, do aperfeiçoamento
institucional de seu órgão rodoviário - o Departamento Estadual de lnfraestrutura
Rodoviária (DEINFRA) - em especial as atividades de planejamento e preservação do
seu patrimônio, bem como com a segurança do trânsito e a preservação ambiental2.2. Objetivos Específicos
As ações específicas previstas no Programa BID VI proposto incluem:
(i) diminuir -os custos de- transporte nas rodovias estaduais, mediante a redução dos
custos de operação e -de - tempo de viagem dos veículos que circulam pela rede
rodoviária do Estado;
(ii) melhorar a condição fisica e operacional da infraestrutura rodoviária estadual de
Santa Catarina, vital para a integração e o desenvolvimento sócio-econômico
equilibrado do Estado, mediante investimentos na reabilitação e pavimentação de
rodovias estaduais;
(iii) fortalecer institucionalmente o DEINFRA, órgão encarregado da execução da
política rodoviária do Estado, para assegurar a manutenção e melhoramento da
condição de planejamento, normativa, gerencial e controladora de atuação do
poder público responsável pela infraestrutura rodoviária estadual;
(iv) preparar elementos técnicos e administrativos para subsidiar a implementação de
futuros programas de investimentos em infraestrutura de transportes.
Os tópicos a seguir apresentam, mais em detalhe, a caracterização do programa e de
seus principais componentes.
2.3. Componentes
O Programa BID VI, conforme concebido pelo Estado de Santa Catarina, prevê a
realização de investimentos totais da ordem de US$ 367,51 milhões, dos quais
US$ 250,0 milhões oriundos de financiamento do BID, sendo o restante financiado com
recursos próprios do Estado.
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O prazo estimado de duração do programa é de cinco anos e os seus principais
componentes são: Engenharia e Administração. Obras Civis e Supervisão de Obras,
Fortalecimento Institucional e Custos Recorrentes.
2.31 - Componente 1 - Engenharia e Administração
(i) Estudos e projetos: compreende a elaboração dos estudos técnicos, econômicos,
socioambientais e geotécnicos, e a elaboração dos projetos de engenharia que forem
necessários para realizar as obras do Programa e de eventuais novos Programas;
(ii) Administração do Programa: a responsabilidade direta pela administração do
Programa caberá à Consultoria de Programas Especiais, setor diretamente ligado à
presidência do DEINFRA e que, segundo o seu regimento interno, tem como
atribuições:
Art. 13. A Consultoria de Programas Especiais compete
1 - promover o cumprimento das condições estabelecidas em convênios ou acordos
firmados pelo DEINFRA com outras entidades das esferas municipal, estadual ou federal
objetivando a execução de Programas especffkxis;
II - promover o cumprimento das condições estabelecidas em contratos de empréstimos ou
acordos integrantes de Programas firmados com instituições financeiras ou com entidades
de apoio ao desenvolvimento, e/ou em Programas de parcerias público/privadas, dos quais
o DEINFRA venha e participar;
II! - promover a condução de Programas especiais dcr DEINFRA, voltados para áreas
específicas de atuação do órgão, representando e autarquia em fóruns, reuniões técnicas e
outros.
IV - elaborar, acornpenhar, monitorar e controlar todas as'..ativ!dades de caráter físico,
financeiro, administrativo e institucional dos Programas, avaliando-as em função de metas
estabelecidas e procedendo às reformulações e modificações, quando necessárias,
articulando com outros setores do DEINFRA integrados aos Programas,
V - representar o DEINFRA e/ou o Governo do Estado junto a instituições financeiras, a
órgãos da administração pública municipal, estadual e federal, direta ou indireta, ou ainda
outras entidades envolvidas nos assuntos referentes aos Programas;
Vi

.-

manter o sistema de informações técnicas, financeiras e administrativas dos

Programas;
VII - levantar dados e executar estudos sócio-económicos relativos aos Programas;
VIII- executar demais atividades pertinentes ou correlatas, para o pleno desenvolvimento e
cumprimento dos Programas;
IX - elaborar projetos destinados à obtenção de recursos federais para obras e sernços de
infra estrutura, em articulação com a Diretoria de Planejamento e Projetos.
Parágrafo único. O Presidente do DEINFRA designará o Consultor de Programas Especiais
que será responsável pela condução de Programa especifico que venha a ser executado
pelo DEIAJFRA, o qual responderá, no âmbito deste Programa e no que couber, por todas
as atividades relacionadas és competências expressas neste artigo.
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Para a implantação do Programa BID V e BID VI o Presidente do DEINFRA nomeou
um Consultor de Programas Especiais, o qual responderá pela condução do Programa
perante o órgão, promovendo a articulação dos diversos setores que participarão da
execução, respeitadas suas devidas atribuições regimentais e, também, perante o
agente financeiro.
Para apoiar a administração do Programa o DEINFRA contratou, quando do início do
Programa 810 V, uma empresa de consultoria que atuará subordinada à Consultona de
Programas Especiais para apoio na implementação dos dois Programas BJD V e BID
Vi
Os trabalhos da consultora contratada para gerenciar os dois Programas iniciaram-se
em abril de 2009, quando do inicio dos trabalhos do 810 V e deverão se estender
durante todo o prazo de duração do contrato do 810 VI.

(iii) Auditorias, Avaliação e Monitorarneno: compreende a contratação das auditorias
externas independentes e as atividades de avaliação e monítorarnento, tanto técnica,
como operacional, ambiental e social.
2.3.2 - Componente 2- Obras Civis e Supervisão de Obras
Este componente compreende a realização de investimentos na execução de obras de
construção de rodovias com aproximadamente 40,0 km: de extensão, pavimentação de
aproximadamente 120 km e na reabilitação de aproximadamente 200 km de rodovias
estaduais, incluída a contratação da supervisão das obras conforme os procedimentos
padrões adotados pelo DEINFRA. As obras são divididas em vários grupos que serão
lançados ao longo da duração do Programa. O Grupo 1, que engloba a amostra
representativa do Programa, compreende os trechos mencionados a seguir:
(i) Construção de rodovias: Este subcomponente, no seu Grupo 1, incluirá os seguintes
projetos: (a) SC-446: Criciúma -BR-101, e (b) SC--417: BR-101 - Garuva;
(ii) Pavimenta ção de vias: O Grupo 1 deste subcomponente incluirá os seguintes
projetos como amostra representativa: (a) SC-161: Romelândia - Anchieta e (b) SC467: Jaborá - Ouro;
(iii) Reabilitação de rodovias: Os seguintes trechos da amostra representativa
compreendem o Grupo 1 deste subcomponente: (a) SC-480: São Lourenço do Oeste São Domingos: (b) SC-355: BR-153 - Jaborá; (c) SC-427: Rio do Campo - Passo
Manso, (d) AE-IOIM: BR-101 - Passo de Torres e SC-1 14 Painel - São Joaquim;
(iv) Segurança viária: Este subcomponente financiará o gerenciamento da melhora dos
125 pontos críticos identificados, com a seguinte categonzação: (a) 21 estão em
processo de inicio de licitação ou sendo licitados e se espera que sejam completados
antes de 2013; (b) 20 pontos, com insuficiência de sinalização, serão tratados de forma
integral com os contratos de manutenção viária antes de 2013; (c) 62 pontos serão
tratados através das intervenções do DEINFRA a ser financiado com recursos próprios;
e (d) 22 pontos a ser financiados pelo presente Programa, os quais já contam com
propostas preliminares;

73754 Quarta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2012

(v) Melhorias ambientais: Este subcomponente financiará a implementação do Plano de
Recuperação dos Passivos Ambientais da seguinte forma: (a) aqueles com solução
mais simples serão realizados dentro dos contratos de conservação terceirizada; (b)
aqueles localizados nos trechos do Programa, serão corrigidos durante a execução das
respectivas obras de reabilitação; e (c) aqueles para os quais não existam recursos
suficientes no Programa, se efetuará um planejamento para sua futura correção;
(vi) Supervisão técnica e ambíenta/ de obras: Este subcomponente compreende as
atividades relacionadas com a fiscalização, por meio de empresas consultoras em
apoio ao DEINFRA, da execução das obras viárias de maior complexidade e
envergadura. Os serviços de supervisão e controle das obras de pavimentação e de
reabilitação serão contratados pelo DEINFRA para cada um dos trechos do Programa,
sendo que a sua execução fornecerá subsídios à fiscalização da obra realizada pelo
DEINFRA. O acompanhamento técnico e administrativo das obras caberá às empresas
supervisoras, sendo que a sua atuação será fiscalizada pelo DEINFRA.
O mapa apresentado na página seguinte mostra a distribuição das obras propostas
como amostra representativa do Programa
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2.3.3 - Componente 3- Fortalecimento Institucional
Este componente foi concebido para fortalecer a capacidade institucional do DEINFRA
e financiará as seguintes atividades:
(,) Implantação do novo Plano Rodoviário Estadual: deverá incluir a instalação dos
marcos quilométricos, adequação da sinalização, programa de comunicação social,
etc.;
(ii) Apoio ao Sistema de Planejamento Rodoviário do DEINFRA: Este apoio deverá
incluir a atualização dos dados cadastrais rodoviários, a atualização socioeconÕmica do
Plano Diretor Rodoviário, a obtenção automática de informações sobre o estado de
conservação da rede incluindo os níveis de demanda e a operação das ferramentas de
planejamento, incluindo o eventual ajuste de algumas delas;
(iii) Atividades e eventos te/acionados com a capacitação do pessoat atual e dos novos
técnicos do DEINFRA: Estas atividades terão como finalidade proporcionar uma gestão
institucional mais eficiente e evitar disfunções na utilização do pessoal do DEINFRA.

2.14. - Componente 4- Custos Recorrentes
O componente Custos Recorrentes compreende dóis sub-componentes distintos:
Desapropriações.e Compensação Sócio-Ambiental.
O sub-componente Desapropriações prevê a alocação de recursos destinados à
cobertura dos custos das desapropriações necessárias à implementação das obras de
pavimentação e tantérn das obras de reabilitação, as quais podem demandar
alargamentos ou a execução de variantes que impliquem na necessidade de
desapropriações.
O sub-componente Compensação Sócio-Ambiental prevê a aplicação de recursos para
investir na execução de medidas mitigadoras que sejam necessárias em decorrência da
execução das obras cio Programa, tanto as que sejam determinadas como
condicionantes para sua aprovação pelos órgãos ambientais competentes como as que
venham a ser constatadas como necessárias quando da execução das obras, segundo
as próprias normativas ambientais do DEINFRA.

2.3.5 - Componente 5- Custos Financeiros
O Componente 5 representa os encargos financeiros resultantes do empréstimo e
incluem os recursos para pagamento de itens classificados como juros e comissões de
crédito.
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3 A RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO DO PROGRAMA
3.1 Custos e Metas Financeiras do Programa
O quadro 01 apresentado adiante mostra os montantes dos investimentos em cada
componente e subcomporiente do Programa de Infraestrutura Logística de Santa
Catarina - Programa BID VI.
QUADRO 01: Investimentos do Programa por categorias de inversão

1

Categorias

Banco

Enuenharia e Admina

1.1

Estudos e Proetos

1.2

AdnisoPrograma

1.3

Auditorias, Avaliação e Monitoramento

2

-

-

Obras Ch'is e Supervisão

Local

Total

19100,000

3,5O,000

222950,000

6,750,000

1,750,000

8,500,000

12,150,000

2,100,000

14,250,000

200,000

-

200,000

228,050O00a
92,840,000

320,80,000

Construção

5&94000

25,265,000

84,205,000

2.2

Pavimentação

61,850,000

. 38,970,000

100,820,000

2.3

Reabilitação

82,630,000

• 20,935,000

104,565,000

2.4

Sgurança Viária

2,925,000 -

2,925,000

5,850,000

2.5

Melhoras Ambientais

2,750,000

2,750,000

5,500,000

-. 17,955.00

- 1,995,000

19,950,000

4220,000

7,070,000

675,000

825,000

1,500,000

1,575,000

2,795,000

4,370,000

.21

16 Supervisão de Obras
3

Fortalecimento Institucional

2,850,

31

Implantação do Plano Rodoviário Estadual

12

Operação do Sistema de Planejamento Viário

3.3

Apoio ao DE[NFRA

600,000

600,000

1,200,000

4

Castos Recorrentes

-

3,500,000

3,500

1,500,000

1,500,000

2,000,000
13,100,000

2,0002 000
13,100,000

11,400,000

11.400,000

1,700,000

1,700,000

117,510,000

367,510,000

4.1

DLsapropríaçóes

4.2

Compensação Ambieiital

5
5.1
5.2

Castos Financeiros
Juros
omissodeCrdito
TOTAL

250,000,000

As metas financeiras anuaís estimadas para a implementação cio Programa BID VI
estão apresentadas no quadro 2, a seguir.
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milhares de dôarea

(US$ X.10

Empréstimo

87.760,01 87.10751

59.647,0 12.000,01 3.485,5 250.000,0

Aporte Local

47.610,0

43.022,5

20.993,0

4000,0

1 684,5

111.510,0

135.370,0

130.13010

80.640,0

IS 0000

5.370,0

367.510,0

36,83

35,41

21,94

4,35

1,47

100,00

Total
% do ValorTotal

3.2 -Análise Econômica dos Investimentos
A maior parte dos benefícios proporcionados por investimentos realizados em rodovias,
quando avaliados par critérios de rentabilidade econômica, provém da redução dos
custos operacionais dos veículos e da redução dos tempos de viagens proporcionados
aos seus usuários Por via de consequência, o estudo de tráfego das rodovias é de suma
importância para uma boa avaliação da rentabilidade econômica dos recursos alocados
a uma rodovia.
12.1 Elementos Adotados
Com o objetivo de padronizar os dados e possibilitar irna análise comparativa mais
acurada na rentabilidade dos projetos e, ainda, seguindo as recomendações para
análises econômicas do BID, foram adotadas as seguintésprémissas nos estudas de
viabilidade: (i) 2012 como ano base dos preços e tráfego; (ii)2015 corno ano de abertura
ao tráfego das rodovias; (iii) 20 anos como horizonte de análise para pavimentação; e
(iv) 10 anos como horizonte de análise para reabilitação.
3.22 Avaliação Econômica
A avaliação econômica foi realizada com o auxílio do Programa HDM 4, desenvolvido
pelo BIRD e com utilização aprovada pelo BID na análise econômica de seus
empréstimos para investimentos em rodovias.
As análises foram realizadas para os dados obtidas nos estudos realizados como
situação real, mas foram também consideradas análises de sensibilidade, tendo em
conta excessos de custos e redução de benefícios no sentido de verificar se, ainda
assim, os indicadores econômicos revelavam um retorno adequado para os
investimentos a realizar.
3.2.3 Resultados
Os resultados da avaliação econômica das rodovias analisadas estão detalhados em
planilhas individuais por rodovia, apresentadas em anexo ao presente parecer técnico.
Analisando-se as planilhas anexas pode-se constatar que os benefícios econômicos são
altas, apresentando:
valores de taxa interna de retorno (TIR) entre 21% e 63,5 %;
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•

VPL's fortemente positivos aproximadamente entre 2,4 e 82 milhões de US$; e

•

relações custo/beneficio (B/C) acima de 2, salvo numa pequena rodovia em que o
resultado foi de 15.

Mesmo na situação da análise de sensibilidade mais pessimista (aumento de 25% no
custo das construções e diminuição de 10% dos benefícios), as indicadores são bastante
favoráveis.
Os menores custos logísticos, resuítantes principalmente da melhoria na
acessibilidade, da redução do custo de transportes e do aumento de segurança para o
tráfego, facilitarão a obtenção e o transporte das matérias-primas o escoamento e a
colocação dos produtos nos mercados consumidores a preços mais competitivos,
favorecendo a desenvolvimento da economia como um todo.
3.3 - O Interesse Social e Econômico do Programa
No item anterior constatou-se que os indicadores econômicos do Programa RIO-VI são
bem positivos o que revela o interesse econômico dos investimentos a realizar.
Também no aspecto social se verificarão benefícios para as populações residentes nos
núcleos suburbanos nas regiões onde se vão verificar as melhorias na malha, tendo em
atenção melhores facilidades na acessibilidade a escolas e outros estabelecimentos de
educação, postas de saúde e aos centros administrativos onde normalmente têm de
ser resolvidos problemas do dia a dia.
Estima-se que as ações previstas tragam também bèiefícios a todos os usuários das
rodovias, que experimentarão maior segurança nÕ-1rãnsito e serão beneficiados
diretamente com as reduções de tempos de viagem éóom as reduções dos custos
operacionais dos veículos.
Os investimentos decorrentes da implantação do programa proporcionarão, no curto
prazo, a geração de empregos nas empresas de engenharia e consultoria nas regiões
onde vão ser realizadas as obras, e promoverão ainda o aumento da oferta de
empregos, tanto no meio rural, de forma direta, quando na área urbana, de forma
indireta, em decorrência da execução das obras.
No médio e longo prazo, tanto as atividades industriais como as comerciais, nas áreas
de influência das rodovias contempladas com os investimentos, serão beneficiadas
com a disponibilização de melhores acessos aos fornecedores das matérias primas e
aos seus clientes e mercados de consumo.
O fortalecimento institucional do DEINFRA beneficiará não somente a Administração
Pública do setor, que se verá melhor estruturada para executar com eficiência suas
funções institucionais, mas beneficiará também a sociedade e a economia em geral, à
medida que o poder público se torne mais eficiente e eficaz na planejamento e
execução das intervenções na infraestrutura de transportes de Santa Catarina.
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FONTES DE FINANCIAMENTO

Para a adequação e manutenção de uma malha rodoviária como a do Estado de Santa
Catarina com aproximadamente 4110 km de rodovias pavimentadas e 1.645 km de
estradas não pavimentadas, são necessários recursos financeiros avultados que nem
sempre se encontram disponíveis, dentro do planejamento adotado para as
intervenções, que se têm de ajustar às necessidades de cada região e ao interesse de
salvaguardar a preservação de um patrimônio importante do Estado que é a sua malha
rodoviária.
Face a períodos com restrições de recursos financeiros do Tesouro Estadual, o
Governo costuma recorrer a financiamentos nacionais como os do BNDES ou a
internacionais através de agências de financiamento multilaterais como o BIRD, CAF,
BID, etc..
Nos últimos anos têm-se verificado algumas restrições na disponibilidade de recursos
financeiros, oriundos do Tesouro Estadual para intervenções na malha rodoviária,
sejam para conservação, sejam -para adequação de alguns trechos importantes em
diversas regiões do Estado, o que tem vindo a provocar uma degradação do estado de
conservação da malha, com o consequente aumento dos custos operacionais.
Face a estas restrições financeiras e devido à necessidade premente de intervenções
na malha, quer para preservar o património, evitando degradações aceleradas, quer
para pavimentações ou para pequenos trechos de expansão da malha, o Governo do
Estado de Santa Catarina está optando pèlõj..'Banco Interamericano de
Desenvolvimento-BID para o financiamento do Programa objeto do presente Parecer
Técnico pelas razões a seguir apresentadas:
(i)

ser a sequência de uma parceria de sucesso estabelecida .com o Banco ao longo
dos últimos 30 anos, que resultou em quatro programas concluídos e um em
fase final de conclusão;

(ii)

exigir urna parcela pequena de contrapartida, o que representa investimentos
reduzidos com recursos do Tesouro do Estado;

(iii)

apresentar taxa de juro atrativa.
Florianópolis, 26 de setembro de 2012

Paulo Roberto MeIêr
Presidente do DEINFRA
Ciente e de

Valdir Vital obalchini
Secretário/Je Estado da lnfraestrutura

João Iaimün

Gove/dir4
Catina

de Santa

73760 Quarta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2012

ANEXO
PLANILHAS DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ECONÔMICA
DOS TRECHOS DA AMOSTRA REPRESENTATIVA
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PARECER TÉCNICO
REFERÊNCIA:

Pedido de Autorização para Contratação de Operação de
Crédito Externo, nos termos do Art. 32, da Lei Complementar
N° 101/2000, (Lei de Responsabilidade Fiscal), das Resoluções
Nos 40/2001 e 43/2001, ambas do Senado Federal, alteradas pelas
Resoluções N°s 5 e 3 todas de 2002, e do Manual de Instrução de
Pleitos - MIP/2006, do Ministério da Fazenda, a ser celebrado entre
o Estado de Santa Catarina e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento - SID, tendo a República Federativa do Brasil
corno GARANTIDOR desta operação, para realização do Programa
de Infraestrutura Logística de Santa Catarina (Programa BID VI).

INTERESSADOS: Estado de Santa Catarina, como mutuário do financiamento, o
Departamento Estadual de Infraestrutura - DEINFRA, como gestor
e executor do finaniamento, e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID, corno agente financeiro, tendo como
GARANTIDOR a República Federativa do Brasil.
1.

PARECER___

Em atendimento ao disposto na legislação acima referida, emitimos'o presente parecer
técnico acerca da Operação de Crédito Externo que o Estado de Santa Catarina
pretende contratar junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no valor de
US$ 367.51 0.000 (trezentos e sessenta e sete milhões e quinhentos e dez mil dólares
estadunidenses), dos quais o :BID se compromete a conçeder ao Estado de Santa
Catarina um Financiamento de (JS$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de
dólares estadunidenses), para a execução do Program. de Infraestrutura Logística de
Santa Catarina (Programa BID VI).
2.

O PROGRAMA DE INIRAESTRUTURA LOGÍSTICA DE SANTA CATARINA
(PROGRAMA BID VI)

O Estado pretende com o Programa BID VI realizar um programa com unia duração
de cinco anos, que mantenha os investimentos em pavimentação e reabilitação de
rodovias e viabilize a montagem de urna carteira de projetos que subsidie a realização
de futuros programas de investimentos no setor.
A escolha do BID como agente financeiro para o Programa é reflexo de unia parceria
de sucesso estabelecida com o Banco ao longo dos últimos 30 anos, que resultou em
quatro programas concluídos e uni em fase final de conclusão.
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O Programa BIO VI prevê investimentos totais da ordem de US$ 367,51 milhões, dos
quais US$ 250.0 milhões financiados. Dentre seus principais componentes, destacamse:
- a elaboração de uma carteira de projetos finais de engenharia para trechos
rodoviárias prioritários, quer para obras de pavimentação, quer para obras de
reabilitação;
- a construção de 40 km de rodovias;
- a pavimentação de 120 km de rodovias;
- a reabilitação de 200 kmn de rodovias; e
- o fortalecimento institucional do órgão responsável pela execução da política de
infraestrutura de transportes no Estado.

2.1. Objetivo Geral

O Estado pretende, ao propor aimplantação do ProgramalD VI, manter a parceria de
sucesso estabelecida com o BID para investir ,na melhoria da sua malha rodoviária
através da implantação, pavimentação e reabilitação de rodovias, da elaboração de
urna carteira de prõjetos de engenharia para fazerem parte das obras do presente
Programa e para .inclusão num eventual prôxirio Programa, dó -aperfeiçoamento
institucional de seu órgão rodoviário
à Departamento Estadual de lnfraestrutura
Rodoviária (DE INFRA) —;ëm especial as atividades de planejamento e preservação do
seu patrimônio, bem como com a segurança do trânsito ea'preservação ambiental.

2.2. Objetivos Específicos

As ações especificas previstas no Programa BID VI proposto incluem:
(i) diminuir os custos de transporte nas rodovias estaduais, mediante a redução dos
custos de operação e de tempo de viagem dos veículos que circulam pela rede
rodoviária do Estado;
(ii) melhorar a condição física e operacional da infraestrutura rodoviária estadual de
Santa Catarina, vital para a integração e o desenvolvimento sócio-econômico
equilibrado do Estado, mediante investimentos na reabilitação e pavimentação de
rodovias estaduais;
(iii) fortalecer institucionalmente o DEINFRA, órgão encarregado da execução da
política rodoviária do Estado, para assegurar a manutenção e melhoramento da
condição de planejamento, normativa, gerencial e controladora de atuação do
poder público responsável pela infraestrutura rodoviária estadual;
(iv) preparar elementos técnicos e administrativos para subsidiar a implementação de
futuros programas de investimentos em infraestrutura de transportes.
Estima-se que as ações previstas tragam benefícios a todos os usuários das rodovias
estaduais (incluindo todas as pessoas que utilizam as rodovias de alguma forma, tanto
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pedestres como veículos motorizados ou não motorizados), que experimentarão maior
segurança e serão beneficiados diretamente com as reduções de tempos de viagem e
com as reduções dos custos operacionais dos veículos.
Também serão beneficiadas as populações residentes nos núcleos urbanos que
venham a ser atendidos pelas obras, populações essas que terão melhoradas as suas
condições de acessibilidade.
Os investimentos decorrentes da implantação do programa proporcionarão, rio curto
prazo, a geração de empregos nas empresas de engenharia e consultoria, e
promoverão ainda o aumento da oferta de empregos, tanto no meio rural, de forma
direta, quando na área urbana, de forma indireta, em decorrência da execução dos
investimentos.
No médio e longo prazo, tanto as atividades industriais como, as comerciais, nas áreas
de influência das 'rodovias contempladas com os investinientos, serão beneficiadas
com a disponibilização de melhores acessos aos fornecedores dasmatérias primas e
aos seus clientes e mercados de consumo.
O fortalecimento insitucional do DEINFRA beneficiará, não somente 'a Administração
Pública do 'setor, que se verá 'melhor, estruturada para executar com eficiência suas
funções institucionais, mas beneficiará também a saciedade e•a economia em geral, à
medida que o poder público se torne, mais eficiente e.-eficaz no' 'planejamento e
execução das intervenções na infraestrutura de transportes de Santa Catarina.
Os menores custos logísticos, "resultantes principalmente da melhoria na
acessibilidade, da redução do custo de transportes e do aumento de.segurança para o
tráfego, facilitarão a obtenção das matérias-primas e o escoamento e a colocação dos
produtos nos mercados consumidores a preços mais competitivos, favorecendo-o
desenvolvimento da economia como um todo.
Os tópicos a seguir apresentam a caracterização do programa e de seus principais
componentes.
2.3. Componentes
O Programa BID VI, conforme concebido pelo Estado de Santa Catarina, prevê a
realização de investimentos totais da ordem de US$ -36751 milhões, dos quais
US$ 250,0 milhões oriundos de financiamento do BID, sendo o restante financiado com
recursos próprios do Estado.
O prazo estimado de duração do programa é de cinco anos e os seus principais
componentes são: Engenharia e Administração, Obras Civis e Supervisão de Obras,
Fortalecimento Institucional e Custos Recorrentes.
O quadro 01 apresentado adiante mostra as montantes dos investimentos em cada
componente do Programa BID VI.
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QUADRO 01: investimentos do Programa por categorias de inversão

1

Categorias

Enenkana e Administração

LI

Estudos e Projetos

1.2

Administração do Programa

1.3

Auditorias, Avaliação Monitoramerito

2

-

Banco

-

Local

Total

190JO

Obras Civis e Supervisão

22,950,000

6,750,000

1,750,000

12,150,000

2,100,000

-

8,500,000

14.250,000

200,000

-

228,050,000

92,40000

320,8,0

200,000

2.1

Construção

i58,940,000

25,265,000

84,205,000

22

Pavimento

61,850.000

38,970,000

100,820.000

2.3

Reabilitação

83,630,000

20,935,000

104,565,000

2.4

Seguiána

2,925,000

2.925,000

5,850,000

2.5

Melhoras Ambientais

2,750.000

2,750.000

5,500,000

2.6

S

17,955,000

1,995,000

19,950,000

2,850,000

4,220,000

7,070,000

675,000

825,000

1,500,000

1,575,000

2,795,000

4,370,000

.600,000

600,000

1,200,000

visão de Obras

3 FortalecimentoInstitucionL

_

3.1

Implantãçàodo Plano RodoviárioEstadua1

3.2

Operação doSisLemadc Planejamento_Viário

3.3

ApaODEINFRA

4

CusasRccorreritcs

41

Dproaçães

42

CornpensaçàoArnbien1

5

900
1500,000
- 2,000,000
- 11,400,000
3,700.0

CustosFinajiceiros

5.1

Juros

5.2

ComissãodeCrédito
TOTAL

_j00,000 1

2000,000

1I7,5I0Q

3,500,000
1,500,000
2,000,000
13,100000

11400,000
1,700.000
367,51,000

2.3.1 - Componente 1 - Engenharia e Administração
(i) Estudos e projetos: compreende a elaboração dos estudos técnicos, econômicos,
sociaambientais e geotécnicos, e a elaboração dos projetos de engenharia que forem
necessários para realizar as obras do Programa e de eventuais novos Programas;
(í) Administração do Programa: a responsabilidade direta pela administração do
programa caberá à Consultoria de Programas Especiais, setor diretamente ligado à
presidência do DEINFRA e que, segundo o seu regimento interno, tem como
atribuições:
"Art. 13. À Consultoria de Programas Especiais compete:
- promover o cumprimento das condições estabelecidas em convénios ou acordos
firmados pelo DEINFRA com outras entidades das esferas municipal, estadual ou federal
objetivando a execução de Programas específicos:
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Is - promover o cumprimento das condições estabelecidas era contratos de empréstimos ou
acordos integrantes de Programas firmados com instituições financeiras ou com entidades
de apoio ao desenvolvirnenlo, e/ou em Programas de parcerias público/privadas, dos quais
oDELNFR4 venha a participar,'
/1/ - promover a condução de Programas especiais do DEINFRA, voltados para áreas
específicas de atuação do órgão, representando a autarquia em fóruns, reuniões técnicas e
outros
IV - elaborar, acompanhar, monitorar e controlar todas as atividades de caráter fi'sico,
financeiro, administrativo e institucional dos Programas, avaliando-as em função de metas
estabelecidas e procedendo ás reformulações e modificações, quando necessárias,
articulando com outros setores do DEINFRA integrados aos Programas,
V - representar o DEINFRA e/ou o Governo do Estado junto a -ínstlfuições financeiras, a
órgãos da administração pública municipal, estadual e federal, direta ou indireta, ou ainda
outras entidades envolvidas nos assuntos referentes aos Programas,VI - manter o sistema de informações técnicas, financeiras é,administrativas dos
Programas;
Vil - leva ntar dados e executar estudos sócio-económicos relativos aos Programas;
VIII - executar demais atividades pertinentes ou corre/aias, para o pleno desenvolvimento e
cumprimento dos Programas;
IX - elaborar projetos destinados à obtenção de recursos federais para obras e serviços de
~estrutura, em articulação com a Diretoria de Planejamento e Projetos.
Parágrafo único. O Presidente do DEINFRA designará o Consultor de Prógramas Especiais
que será respõnsáv& pela condução, de Programa especifico que venha a ser executado
pelo DEINFRA, o qual .responderá, no âmbito deste Programa e no quê couber, por todas
as atividades relacionadas às competências expressas neste artigo."

Para a implantação do Programa AJO V e BID VI o Presente do DEINFRA nomeou
um Consultor de Programas Especiais, o qual responderá pera condução do Programa
perante o órgão, promovendo a articuíação dos diversos setores que participarão da
execução, respeitadas suas devidas atribuiçes regimentais e, também, perante o
agente financeiro.
Para apoiar a administração do Programa o DEINFRA contratou, quando do início do
Programa AIO V, uma empresa de consultoria que atuará subordinada à Consultoria de
Programas Especiais para apoio na implementação das dois Programas BID V e BID
Vi
Os trabalhos da consultora contratada para gerenciar os dois Programas iniciaram-se
em abril de 2009, quando do inicio dos trabalhos do BID V e deverão se estender
durante todo o prazo de duração do contrato do BID VI
(i/i) Auditorias. Avaliação e Monitoramenta: compreende a contratação das auditorias
externas independentes e as atividades de avaliação e monitoramento, tanto técnica,
como operacional, ambiental e social.
2.3.2 - Componente 2— Obras Civis e Supervisão de Obras
Este componente compreende a realização de investimentos na execução de obras de
construção de rodovias com aproximadamente 40,0 km de extensão, pavimentação de
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aproximadamente 120 krn e na reabilitação de aproximadamente 200 krn de rodovias
estaduais, incluída a contratação da supervisão das obras conforme os procedimentos
padrões adotados pelo DEINFRA As obras são divididas em vários grupos que serão
lançados ao longo da duração do Programa. O Grupo 1, que engloba a amostra
representativa do Programa, compreende os trechos mencionados a seguir:
(i) Construção de rodovias: Este subcomponente, no seu Grupo 1, incluirá os seguintes
projetos: (a)SC-446: Criciúma —BR-101, e(b) SC-417: BR-101 —Garuva;

(i) Pavimentação de vias: O Grupo Ideste subcomponente incluirá os seguintes
projetos como amostra representativa: (a) SC-161: Romelândia - Anchieta e (b) SC467: Jaborã —Ouro; .
(iii) Reabilitação de rodovias: Os seguintes trechos da arnostra representativa
compreendem o Grupo 1 deste subcomponente: (a) SC-480: São Lourenço do Oeste São Domingos; (b) SC-355: BR-153 - Jabará; (c) SC-427: Rio do Campo - Passo
Manso, (d) AE-10IM: BR-101 - Passo de Torres e SC-114 Painel-São Joaquim;
(iv) Segurança viária: :Este subcomponente financiará o gerenciamento.da melhora dos
125 pontos críticos -identificados,- -com a seguinte categorização: .(a) 21 estão em
processo de inicio de licitação ou sendo licitados ese espera que sejam completados
antes de 2013; (b). 20 pontos, com insuficiência de sinalização, serão tratados de forma
integral com os contratos de manutenção viária antes de 2013, c) 62 pontos serão
tratados através das intervenções do DEINFRA acer financiado com recursos próprios;
e (d) 22 pontos a ser financiados pelo' presente Programa, os quis já contam com
propostas prelimirares;
(v) Melhorias ambientais: Este subcomponente financiará airrl'plernentação do Plano de
Recuperação dos Passivos Ambientais da seguinteforma: (a) aqueles com solução
mais simples serão realizados dentro dos contratos de..conservação terceirizada; (b)
aqueles localizados nos trechos do -Programa,serão corrig idas durante a execução das
respectivas obras de reabilitação; ê .(c) aqueles para os quais não existam recursos
suficientes no Programa, se efetuará uni planejamento para sua futLira correção;
(vi) Supervisão técnica e ambiental de obras: Este subcomponente compreende as
atividades relacionadas com a fiscalização, por meio de empresas consultoras em
apoio ao DEINFRA, da execução das obras viárias de maior complexidade e
envergadura. Os serviços de supervisão e controle das obras de pavimentação e de
reabilitação serão contratados pelo DEINFRA para cada um dos trechos do Programa,
sendo que a sua execução fornecerá subsídios à fiscalização da obra realizada pelo
DEINFRA. O acompanhamento técnico e administrativo das obras caberá às empresas
supervisoras, sendo que a sua atuação será fiscalizada pelo DEINFRA.
O mapa apresentado ria página seguinte mostra a distribuição das obras propostas
como amostra representativa do Programa.
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2.3.3 - Componente 3- Fortalecimènto Institucional
Este componente foi concebido para fortalecer a capacidade insfrtucionai do DEINFRA
e financiará as seguintes atividades:
(i) Implantação do novo Plano Rodoviéno Estadual: deverá incluir a instalação dos
marcos quilométricos, adequação da sinalização, programa de comunicação social,
etc..
(ii) Apoio ao Sistema de P/anejamento Rodoviário do DE1JVFRA: Este apoio deverá
incluir a atualização dos dados cadastrais rodoviários, a atualização socioecoriómica do
Plano Diretor Rodoviário, a obtenção automática de informações sobre o estado de
conservação da rede incluindo os niveis de demanda e a operação das ferramentas de
planejamento, incluindo o eventual ajuste de algumas delas;
(iii) Atividades e eventos relacionados com a capacítaçáo do pessoal atual e dos novos
técnicos do DEINFRA-. Estas atividades terão como finalidade proporcionar uma gestão
institucional mais eficiente e evitar disfunções na utilização do pessoal do DEINFRA.
2.3.4.

- Componente 4- Custos Recorrentes

O componente Custos Recorrentes compreende dais sub-componentes distintos:
Desapropriações e Compensação Sócio-Ambiental.
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O sub-componente Desapropriações prevê a alocação de recursos destinados à
cobertura dos custos das desapropriações necessárias à implementação das obras de
pavimentação e também das obras de reabilitação, as quais podem demandar
alargamentos ou a execução de variantes que impliquem na necessidade de
desapropriações.
O sub-componente Compensação Sécio-Ambiental prevê a aplicação de recursos para
investir na execução de medidas mitigadoras que sejam necessárias em decorrência da
execução das obras do Programa, tanto as que sejam determinadas como
condicionantes para sua aprovação pelos órgâos ambientais competentes como as que
venham a ser constatadas como necessrrasquando da execução das obras, segundo
as próprias normativas ambientais do DEINFRA.
2.3.5 - Componente 5 -Custos Financeiros
O Componente 5 -representa -os encargos financeiros resultantes do empréstimo e
incluem os recursos para paganientodeitens classificados como juros e comissões de
crédito.
•.
2.4. Metas Financeiras do Programa
As metas financeiras anuais estimadaspara a implementação do Programa BID VI
estão apresentadas na forma do quadro 3, a segwr.
QUADRO 3 Metas financeiras do Pro.grama BID VI

inihres de dá!are

+

Empréstimo

66.767,7

86.133,4

56.059,61 31.936191

9.102,41

-250.000,0

Aporte Local

27.271,3

35.181,2

22897,6
25.027,1
. •.. ..
792 /5G 964,0

7.132,8

117.510,0

16.2352

S7.51OO

4,42

100,00

otal

% do Valor Total

.

94.039,0 .t:121,3 14,6
25,59

33,01

21,48

15,50

2.5. Análise Econômica dos Investimentos
A maior parte dos berteficios proporcionados por investimentos realizados em rodovias,
quando avaliados por critérios de rentabilidade econômica, provém da redução dos
custos operacionais dos veículos e da redução dos tempos de viagens proporcionados
aos seus usuários. Por via de consequência, o estudo de tráfego das rodovias é de suma
importância para unia boa avaliação da rentabilidade econômica dos recursos alocados
a urna rodovia.
25.1 Elementos Adotados
Com o objetivo de padronizar os dados e possibilitar urna análise comparativa mais
acurada tia rentabilidade dos projetos e, ainda, seguindo as recomendações para
análises econômicas do BID, foram adotadas as seguintes premissas nos estudos de
viabilidade: (i) 2012 como ano base dos preços e tráfego; (ii) 2015 corno ano cJp abertura
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ao tráfego das rodovias; (iii) 20 anos corno horizonte de análise para pavimentação; e
(iv) 10 anos como horizonte de análise para reabilitação.
2.5.2 A valia ção Económica
A avaliação econômica foi realizada com o auxilio do Programa HDM 4, desenvolvido
pelo BIRD e com utilização aprovada .pelo BID na análise econômica de seus
empréstimos para investimentos em rodovias. As análises são procedidas incluindo a cónsideração de acréscimos nos custos previstos
dos investimentos, a titulo de análise de sensibilidade, para a çertificação da estabilidade
e consistência dos parâmetros de avaliação encontrados.
2.5.3 Resultados
Os resultados da avaliação econômica das rodovias analisadas :éstão detalhados em
planilhas individuais por rodovia, apresentadas em anexo ao presente parecer técnico.
Todos os valores de taxa interna de retomo (flR) para os trechos analisados foram
superiores a 12%, .os valores presentes líquidos. (VPL)foram fortemente positivos e as
relações beneficio/custo (B/C) estiveram acima de dois, tanto nas ,situações normais
como nas situações pessimistas de aumnto de 25% nos custos das construções.
ópolis, 06 de agcto de 2012

Paulo Roberto Meili
Presidente doDEIN

Valdir VitaCoba1thini
Secretári de Estado da lnfrae8trutura

Ciente e de acordo,

João
undColombo }1
Gov na brd Ei
eSaita Catarina
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ANEXO
PLANILHAS DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ECONÔMICA
DOS TRECHOS DA AMOSTRA REPRESENTATIVA
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Processo ri" 17944.001133/2012-98
Governo do Estado de Santa Catarina - SC
Parecer n" 1746/2012/COPEMISTN
Brasília, 12 de dezembro de 2012.

ASSUNTO: Operação de crédito externo, com garantia da
União, entre e Governo do Estado de Santa Catarina - SC e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento. no valor de
USS 250.003.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de dólares
dos Estados Unidos da América).
Recursos destinados ao financiamento parcial do Programa
Programa Rodoviário de Santa Catarina - ETAPA ViVERIFICAÇÃO DE LIMITES E CONDIÇOES
RELATÓRIO
1
Solicitação feita pelo Governo do Estado de Santa Catarina - SC para a verificação do
cumprimento de limites e condições para contratar operação de crédito com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento para o Programa de Investimentos na Implantação e Pavimentação de
Rodovias Estaduais e no Fortalecimento do Departamento Estadual de Iníraestrutura (BID VI) com
as seguintes características (fis. 206-207):
a) Valor da operação: US$ 250.000M00,00 (duzentos e cinquenta nii]h6es de dólares dos
Estados Unidos da América);
b) Destinação dos recursos: Programa de Investimentos na Implantação e Pavirneniaço de
Rodovias Estaduais e no Fortalecimento do Departamento Estadual de lnfraestrutura (13ID VI);
c) Juros c atualização monetária: LIBOR mais ou menos o custo de captação do banco e
variação cambial;
d) Liberação: USS 26.125.000,00 em 2012. US$ 57.476000,00 em 2013, US$
57.476.000,00 em 2014. US$ 57.476.000,00 em 20151 US$ 51.447.000,00 em 20] 6 (fis. 199-200);
e) Prazo total: 300 (trezentos) meses;
f) Prazo de carência: 66 (sessenta e seis) meses;
g) Prazo de amortização: 234 (duzentos e trinta e quatro) meses;
li) Lei(s) autorizadora(s): n° 14.532, de 06/11/2008; n° 14.716, de 10/06/2009 (fls 9-10);
1) Taxa de embio: 2,0743 em 11/12/2012 (11. 314).
2.
O Estado entende que seu Parecer Técnico (fls. 167-181) atesta o cumprimento do disposto
no inciso 1, do art. 21. da Resolução do Senado Federal (RSF) n°43/2001, demonstrando a relação
custo-beneficio e o interesse econômico e social da operação.
3.
O Parecer do órgão Juridico e Declaração do Chefe do Poder Executivo" (fls. 296-304) foi
apresentado em cumprimento ao inciso 1. do art. 21. da RSF n° 43/2001 . Este documento manifesta
o entendimento de que o listado cumpre es requisitos, conforme disposto rio Manual pala Instrução
1.
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de Pleitos (MIP), bem corno assinala o cumprimento do art. 5° da RSF n°43/2001, segundo o qual o
Governo do Estado de Santa Catarina no infringiu nenhuma das vedações.
4.
De acordo com as disposições sobre a matéria, constantes das RSF n°s 40/2001 e 43/2001, o
Estado apresentou os seguintes limites quantitativos, considerando-se o valor e os dispêndios da
operação sob exame:
a:) art. 6° § lÓ Inciso 1 da Resolução

O 43, de 2001-SF - despesas de capital relativas ao

exercício anterior!

Descrição

Valor (R$)

ai) despesas de capital ajustadas no exercício anterior: (ti. 313)
a.2) receitas de operações de crédito realizadas no exercício anterior: (ti. 312)

1.51 .378.169,31

95.293.669,89

Saldo

1.416.084.499,42

b) art. 6° § 1° Inciso Ii da Resolução rIÕ 43, de 200 1-SF - despesas de capital relativas ao
eereícin afiial
Descrição
Valor (R$)
b. 1) Despesas de capital do exercício ajustadas: (ti. 311)
3.673.542.788,20
b.2) Liberações de crédito já programadas: (ti. 201)
1.864.535.805,36
b3) Liberação cia operação sob exame: (11. 199-200)
54. 191.087,50

Saldo

1.754.815.95,34

c) art. 7° inciso 1 da Resolução n° 43, de 2001-SF: Montante Global de todas as operações
realizadas em um exercício financeiro (MGA) cm relação à Receita Corrente Liquida (RCL).
Tabela 1 - Montante Global das operações realizadas em um exercício financeiro (fis. 199-200
e 2011
I)esem bolsoAnual (It$)
Percentual do
Projeção da RCL
MGA/RCL
Alio
Operação em
Limite de
Liberações
(RS)
(°h)

Exame

Programadas

Endividamento

2012
54. 191-087,50 1.864.535.805,36 14.538.038.008,73
13,20
2013
119.222.466,80
605.032.743,63 15.152.997.016,50
4.78
2014
119.222.466,80
74351.084,60 15.793.968.790,30
1,23
2015
119.222.466,80
65.236.572,40 16.462.053.670,13
1,12
2016
106.716.512,10
0,00 1 17.158.398.540,38
0,62
Projeção da RUL pela taxa média de 4,23% de crescimento do J'JB nos últimos
2016 é o último para o qual há liberações informadas.

e,

82.49
29,87
7,66
7,00
3,89
anos. O ano de

d) art. 7° Inciso 11 da Resolução n° 43, de 2001-SF: Comprometimento anual com
amortizações, juros e demais encargos (CAEI)) cru relação à RCL.
Tabela 11 - Comprometimento anual com amortizações, juros e encargos (fis. 199-200 e 202-

Ano
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Comprometimento Anual (R$)
Operação em
Demais
Exame
Operações
1 .846.347.070,07
0,00
2,334,194,23
4.945.166,26
7.556.138,28
11.484.684,19
12.633.230,00
38.423.8 14,63
37.791.153,13

1.925.088.675,43
1.992.241.271,59
1.522.602.194,68
1 .410.484.375,43
1398.109.555,88
1.386.137.359,44
1.376.479.819,81

Projeção
Ç da RCL

CAED/RCL (%)

"

14.538.038.008,73
15.152.997.016,50
15.793.968.790,30
16.462.053.670,13
17.1 58.398.540,38
1 7884.198.798.64
18.640.700.407,82
19.429.202.035,07

12.70
12,72
12,65
9,30
8,29
7,89
7.64
7.28
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2020

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

--

37158.491,63
36.525.830,13
35.893.168,63
35260.507,13
34.627.845,63
33.995.184,13
33.362.522,63
32.729.861,13

1.377.172.046
1.377.009.396,92
1.361.575.388,53
974.332.305,31
972.215.37529
910.986.509,74
902.8! 5329,40
895.920. 7276

Quarta-feira 19 73779

20251.057.281,15
21.107.677.004,15
22.000.531.741,42
22.931154.234,08
23.901.142.058,18
24.912,160.367,25
25.965.944750,78
27.064.304.213,74

XZ

6,98
6,70
6,35
4,40
4,21
3,61
3,43

Média:
Percentual do Limite de Endividamento
64,10
Projeção da RCL pela taxa média de 4,23% de crescimento do PIB nos últimos 8 anos.
e) art. 7° Inciso [I-B da Resolução n° 43, de 2001-SE: Comprometimento anual com
amortizações, juros e demais encargos (CAE») em relação à RCI até o exercício financeiro
de 2037, como determinado pela Resolução n° 3612009, do Senado Federal.
Tabela Il-B - Comprometimento anual com amortizações, juros e encargos (fis. 199-200 e 202205)
Comprometimento Anual (RS)
Projeção da RCL
Ano
Operação em
Demais
CAEDIRCL (%)
Exame
Operaçóes
2012
0,00
.846.347.070,07 I14.538.038.0.73

-

-

-

2013
2014
205
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037/

j

-

2.334.194,23
1.925.088.675,43
4.945.166,26 _1.992.24 1.271,59
7.556.138,28
1522.602.194,68
11.484.684,19
1.410.484.375,43
12.653.230,00
1.398.1 09.555,88
38.423.814,63
1.386.137.359,44
37.791153,13
1.376.479.8181
37.158.491,63
1.377.172.046,62
36.525.830,13
1-377.009.396,92
35.893.168,63 W
1.361.575.388,53
35.260.507,13
974.331305,31
34.627.845,63
972.215.375,29
33.995.184,13
910.986.509,74
33.362,522,63
902.815.329,40
32.729.861,13
895.920.672 76
32.097.199,63
287.192.406,77
31.464.538,13
84.465.671,20
30,831.876,63
82.430.961,11
30.199.215,13
76.892.231,33
29.566.553,63
67.833.766,51
28.933.892,13
45.763.246,32
28301.230,63
45631.599,44
27.668.569!13
37.914.838,60
27.035.907,63
29.959.360,22
26.403.246,13
0,00

15.152.997.016,50
15.793.968.790,30
16.462.053.670,13
17.158.398.540,38
17.884.198.798,64
18,640.700.407,82
19.429.202.035,07
20.251.057.281,15
21.107.677.004,15
22.000.531.741,42
22.931.154.234,08
23.901.142.058,18
24.912.160.367,25
25.965.944.750,78
27.064.304.213,74
28.209.124.281,98
29.402.370.239,11
30.646.090.500,22
31.942.420.128,38
33.293.584.499,81
34.701.903.124,15
36A69.793.62,30
37.699.775.896,70
39.294.476.417,13
40.956.632.769,57

12,72
12,65
9,30

-

7,89
7,64
7,28
6,98
6,70
6.35
4,40
4,21
3,79
3,61
3,43
1,13
0,39
0,37
0,34
0,29
0,22
0,20
0,17
1
0,06
4,66

....'

Média:
Percentual do Limite de Endividamento:
40,56
Projeção da RCL pela taxa média de 4.23% de crescimento do P113 nos últimos 8 anos,

art. 7° Inciso 111 da Resolução n° 43, de 2001-SF: número de vezes o valor da receita
corrente líquida relativamente ao montante da dívida consolidada líquida.
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f.1) Limite ao final do exercício de 2016:
f2) Limite atual para relação DCL/RCL:

Dezembro de 2012

2,00
2,00
R$ 14.292.79O-5R8,18

0) Receita Corrente Líquida:
R 6307822.742,96
f.4) Dívida Consolidada Líquida:
R$ 2.609.156.205,99
f.5) Operações de crédito contratadas, autorizadas e em tramitação:
R$ 518.575.000,00_
f.6) Valor da operação em exame:
f.7) Saldo Total da Dívida Líquida:
R$ 9.435.553.948,95
0,66
£8) Relação Saldo Total da Divida LíguídaiRCL:
Percentual do Limite de Endividamento:
33,01

Salientamos que os dados relativos á. Receita Corrente Líquida (data-base Outubro de 2012),
5.
base para a projeção da RCL constante nas alíneas "e" e "d" do item anterior, têm como fonte o
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida (fis. 306-307) coletado junto ao SISTN.
Adicionalmente, assinalamos que os dados referentes à relação DCL/RCL de Agosto de 2012
(alínea "e" do item anterior) tem corno foi3te o Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida,
coletado junto ao SISTN, conforme fl. 308.1
Considerando as alterações introduzidas pela RSF n° 36, de 11/11/2009, que alterou a RSF
6.
ri" 43/200 1, o cálculo do limite a que se refere o item "d" passa a ser calculado da seguinte forma:
"Ari. 70

1.1

§ 4° Para efeitos de atendimento ao disposto no inciso 11 do caput, o cálculo do
comprometimento anual com amortizações e encargos será feito pela média anual da relação entre o
comprometimento previsto e a receita corrente liquida projetada ano a ano, considerando-se,
alternativamente, o que for mais benéfico:
1 - todos os exercícios financeiros em que houver pagamentos previstos da operação
pretendida; ou
II os exercícios financeiros em que houver pagamentos até 31 de dezembro de 2027."
Assim, para atender o disposto, o cálculo foi realizado para o período de 2012 a 2027,'com
7.
comprometimento anual de 7,37 e para o período de 2012 a 2037, com comprometimento anual de
4,66, sendo considerado o segundo período, já que o mesmo ë mais benéfico para o Ente.
ANÁLISE
No que diz respeito aos requisitos mínimos aplicáveis à operação, o Governo do Estado de
8.
Santa Catarina atendeu a todas as exigências previstas nos artigos 60, 70 e 21 da RSF n° 43/2001.
Relativamente ao cumprimento dos limites estabelecidos nas RSF n° 40 e 43, de 2001, expressos no
item 4 deste parecer, registramos:
Tabela III - Análise dos Limites
Resultado
Limites
Itens
ENQUADRADO
a
receita de operações de crédito menor que a despesa de capital - exercício
anterior
ENQUADRADO
receita de operações de crédito menor que a despesa de capital - exercício
b
corrente
ENQUADRADO
c
MGAÍRCL< 160/ci
ENQUADRADO
CAE.D/RCL <11.5%
d/c
ENQUADRADO
______
f
limite atual para a relação DCIIRCL <2
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9.
Destacamos, ainda, no que tange aos itens 'd1 ' e 'c", que a média para o período futuro não é
superior a 10% e que o compronietimento anual não apresenta tendência crescente.
10.
Tendo em vista a alteração introduzida pela RSF n°29, de 25/09/2009, que, entre outros,
modifica o parágrafo único do art. 32 da RSF no 43/2001, a comprovação do cumprimento dos
requisitos de que tratam o arr. 16 e o inciso VIII do ali. 21. da RSF no 43/2001, passou a ser
responsabilidade da instituição financeira ou do contratante, conforme seta o caso, por ocasião da
assinatura do contrato, não havendo mais verificação prévia destes requisitos por parte da STN.
11.
Fendo era vista a alteração introduzida pela RSF n° 10, de 29104/2010, que, entre outros,
modifica o inciso 111 do art. 21 da RSF n°43/200), a comprovação do cumprimento do inciso li do
§ 1 0 do au. 32 da Lei Complementar n° 101/2000 (LRF) foi realizada por meio de declaração do
Chefe do Poder Executivo atestando a inclusão no orçamento vigente dos recursos provenientes da
operação pleiteada (fl. 296-304).
12.
No que concerne ao art. 21, inciso IV, da RSF n° 43/2001, a Certidão do Tribunal de Contas
competente (fls. 182-184) atestou o cumprimento pelo Estado do disposto na Lei Complementar a°
101/2000 (LRF), relativamente ao último exercício analisado (2011) e no exercício em curso
(2012), à exceção do ali. 52 da LRF referente ao último RREO exigível, que se encontra
devidamente publicado no SISTN (fis. 305). A PGFN entende, por meio do Parecer PGFN/CAFÍN
520/2010, que a verificação da publicação do RREO pode ser feita pelo SISTN, sendo
desnecessária a emissão de nova Certidão do Tribunal de Contas competente para demonstrar a
publicação do relatório, tendo em vista que, in verbis:
"Ora, se o cumprimento da obrígaço de publicar os relatórios pode ser verificado por
toda sociedade, certamente também o será pelo órgão consulente, que conforme consta ria
consulta, é o responsável pela sua homologação no SISTN."
13.
Adicionalmente, tomando por base os pareceres expedidos pela PGFN (Pareceres
PGFN/CAI--/NO 1.175/2005 e PC1FN/CAFIN° 520/2010) foi emitida a Nota a°
1.14 1/20l0/COPEM!STN, de 19/11/2010 (fis. 316-317), em que o Secretário do Tesouro Nacional
convalida os procedimentos relativos ao cumprimento dos artigos 52 e 57 da LRF adotados por esta
COPEM.
14.
Em consonância com o disposto na Portaria STN n° 683/2011 e alterações, verificamos
mediante o Sistema de Coleta de Dados Contábeis dos Entes da Federação (SISTN) que o Estado
atualizou as inlbrmações constantes das referidas portarias, nos termos do art. 27 da RSF n ó
43/2001, conforme Histórico das Declarações (fis. 305).
15.
Quanto ao atendimento do art. 51 da LRF, verificou-se que o Estado encaminhou suas
contns ao Poder Executivo da União (fl. 140).
16.
Segundo procedimento de consulta estabelecido pela Coordenação-Gera! de Haveres
Financeiros (COAF7), mediante Memorando nÓ 106/2012/COAFI/SURFN/STN/MF-DF, de
13107/2012 (fis. 144-145, 345) cumpre informar que não constam na presente data, em relação ao
Estado, pendências referentes aos financiamentos e refinanciamentos concedidos pela União ou
garantias por ela honradas.
17.
Cabe ressaltar que, conforme consulta à Coordenação-Geral das Relações e Análise
Financeira dos Estados e Municípios (COREM), o Estado cumpre as metas estabelecidas no
Prograriia de Ajuste e Reest]'uturação Fiscal, em confomidade com o disposto na RSF n0 43/2001 e
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a operação de crédito em questão não representa violação do acordo de refinanciamento firmado
com a União, nos termos do inciso IV, art. 9, da RSF n°43/2001 (fis. 235-238. 346-348).
18.
Relativamente às demais exigências, de ordem documental, aplicam-se as regras da RSF
43/2001, as quais estão devidamente atendidas.
OBSERVAÇÕES
A declaração do órgão jurídico atesta a inserção do programa no Plano Plurianual do estado
19.
"para o período 2013/2015, estabelecido pela Lei Ordinária n° 15.722 de 22/12/2011". Entretanto, a
eletrônico
disponível
Lei,
no
endereço
referida
-0
/o20EXTRA%20A-WEfl.df
hpJ/vsçgov. br/material2iiornal 2011 12 30 V1%20
(fl. 318), "Aprova o Plano Plurianual para o quadriênio 2012-2015 e adota outras providências". A
situação deverá ser analisada para a elaboração do parecer referente à RSF n° 48.
Em 12/12/12, por meio do Memorando n° 633/2012/COREMJSURIN/STN/MF-DF (fi.
20.
346). a COREM encaminhou nota (fi. 347-348) em que classifica a situação fiscal do ente como
C±, que condiciona a concessão de garantia da União à excepcionalização prevista no art. 11 da
Portaria n° 306/2012.
Demais dividas analisadas pela COPEM em processos anteriores, conforme "Observações
21.
sobre o ente federativo" disponíveis no SAC.
Durante a análise, a COREM informou á COPEM, por meio do memorando no
22.
594/2012/COREM/SURINJSTN/MF-DF. de 30/11/2012 (fl. 319-338), a existência de dois
parcelamentos, um relativo a processo trabalhista envolvendo a EPAGRI, empresa estatal
dependente, no valor de R$ 10.879-491,74 (dez milhões, oitocentos e setenta e nove mil,
quatrocentos e noventa e um reais, setenta e quatro centavos), e outro relacionado à inclusão de
passivo previdenciário originário de dívida do Ministério Público do Estado de Santa Catarina
(MPSC) no valor de R$ 63.354.590,57 (sessenta e três milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil,
quinhentos e noventa reais, cinquenta e sete centavos).
Não obstante, pelos mesmos fundamentos exarados nos Pareceres PGFN/CAF
560/2011,
23.
de 0810412011 (fi. 341-342), e 413/2012, de 14.03,2012 (f"i. 339-340), para o parcelamento
trabalhista, e no Parecer PGFNIC.AF n° 782/2011, de 05.05.2011 (fi. 343-344), para o
previdenciário, esses parcelamentos não constituem óbice à contratação de novas operações de
crédito, com garantia da União, ao amparo da RSF no 43/2001.
CONCLUSÃO
Tomando-se por base os dados da documentação constante dos autos, e considerando a
24.
verificação dos limites e condições constantes da RSF n° 43/2001, o Ente CUMPRE os requisitos
prévios à contratação da operação de crédito, conforme dispõe o art. 32 da LRF.
Considerando o disposto ria Portaria STN n° 694, de 20/12/2010, o prazo de validade da
25.
verificação dos limites de endividamento previstos nos incisos 1, II e 111 do art. 70 da RSF n°
43/2001 é de 180 (cento e oitenta) dias, uma vez que o cálculo do limite a que se refere o inciso 1 do
art. 70 da RSF n° 43/2001 resultou em percentual, de comprometimento entre 80% e 90%.
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Entretanto, ressalta-se que a operação de crédito não poderá ser contratada sem que hj
26.
nova verificação unto a esta Secretaria do cumprimento do disposto no inciso VI do art. 21 da RSP
n 43/2001.
Registramos, todavia, que por se tratar de operação de crédito com garantia da União, o
27.
processo deverá ser encaminhado, preliminarmente, à análise da Gerência de Responsabilidades
Financeiras - GERFI. para as providências de sua alçada e, posteriormente à PGFN.

À consideração superior.
/
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Analista de Finanças e Controle

De acordo. À consideração da Coordenadora-Geral.

IM.1 IMA ROCIHH A
CINTHÇ
Coordenadora de Operações de Crédito de Estados e Municipios
De acordo. À consideração do Senhor Subsecretário do Tesouro Nacional.

sdrédito de Estados e Municípios

Coordenadora-Geralde
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Nota ri.o l.0U/2012/COREM/STN
Em lI de dezembro de 2012.

Assunto: Operaç-ôes de Crédito de Estados e
Municípios - Portaria n° 306. de 10 de setembro
de 2012. Análise da Capacidade de Pagamento
para fins de subsidiar a concessão de aval OLI
garantia da União á operações de crédito de
interesse do Esiado de Santa Catarina.

O Estado de Santa Catarina (EsLado) solicitou concessão de garantia da União para
1.
contratar a operação de crédito externa com o BID, no valor de US$ 250.000 mil, destinada a
financiar o Programa BID VI - RODOVIAS.
A Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios (COPEM),
2.
por meio do Mcm n 1504/2012/COPEM/SURlN/S1N/MF-DF de li de dezembro de 2012.
solicitou a análise da capacidade de pagamento do Estado para a operação em reíèrência. a fim de
subsidiai a rnanifestaçio da Secretaria do Tesouro Nacional quanto ao pleito estadual. Assim, foi
realizada a análise da capacidade de pagamento do Estado para todas as opCrdções de crédito a
contratar que constam na 1&' revisão do Programa de ReestruLuraço e Ajuste Fiscal (Programa).
inclusive para a operação pleiteada.
A análise da Capacidade de Pagamento segue a metodologia estabelecida na Portaria
3.
do Ministério da Fazenda n° 306, de 10 de setembro de 2012, com ftuidainento nos conceitos e
procedimentos deflnidos na Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional n° 543. de 18 de setembro
de 2012. Segundo au. 20 da Poiarín n°306/2012 a melodologia de análise está cstnturada em duas
etapas:
I Etapa - classificação da situação fiscal associada ao risco de crdi1o, tendo como
parámelros indicadores econômico-financeiros; e

r Etapa - enquadramento da operação pleiteada cm sua concspondente situação
liscaL lendo como parâmetros o indicador de endividamento e o indicador de serviço
da dívida.
4.
Para a primeira Etapa foram utilizados dados referenles aos exercícios de 2009 a
2011 dos balanços consolidados publicados, conforme a abrangência definida no art. 10 cia Lei
Complementar if 101. de 4 de maio de 2000. Como lbntc subsidiária, foram consultados dados do
Relatório Resumido da Execução Orçamciuá ria - RREO, relativo ao 6° bimestre do ano. o Relatório
de Gestão Fiscal, relativo ao 30 quadriniestre do ano, bem coiiin as informações Constantes do
Sistema de Coleta de Dados Contábeis de Estados e Municípios SISIN.
A situação fiscal de Estado íoi obtida pela pontuação resultante da média ponderada
5.
dos indicadores Endividamenlo. Serviço da Dívida na Receita Corrente Líquida. Resultado Primário
Servindo a Dívida. Despesa com Pessoal e Encargos Sociais na Recita Corrente Líquida.
Capacidade de Geração de Poupança Própria. Participação dos Investimentos na DCSIJCSa Total.
Pariicipaço das Contribuições e RCIIUOCÍaÇÕCS do RPPS nas Despesas Previdenciáuias e Receitas
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Tribuirias nas Despesas de Custeio, conforme fórmulas e ponderações explicitadas no art. 3° da

Portaria n 306/2012.

6.
É oportuno ressaltar que a pontuação citada no panágrafo anterior corresponde ao
diagnóstico da sii.uaço fiscal do Estado lendo por base as informações obtidas dos balanços dos
três últimos exercícios.
7.
A pontuação apurada na primeira etapa foi de 3,10 que corresponde a urna situação
Fiscal fraca e risco de crédito relevante. A classificação da capacidade de pagamento correspondente
a esta pontuação é "C+".
8.
Dos indicadores ccenõm iço- financeiros. destacam-se o endividarnento. o serviço da
divida nas receitas correntes líquidas e a capacidade de geração de poupança própria cujas medias
obtidas, observados seus respectivos pesos no resultado final, contribuíram significativamente para
a pontuação alcançada.
9.
A segunda etapa busca qualificar o impacto das operações pleiteadas na situação
fiscal do Estado, via sciisibilizaçâo nos indicadores de endividarnenio e de serviço da dívida na
situação fiscal do Estado.
10.
Com base na metodologia definida na Portaria n0 306/202 e nos conceitos e
procedimentos estabelecidos na Poriaria n° 543/2012, foram ulilizados os dados do demonstrativo
do cronograrna de compromissos da dívida consolidada vincenda e das demais condições
contratuais para realizar procções das relações: (i) serviço da dívida pública consolidada e receita
corrente líquida; e (ii) saldo devedor da divida pibIica consolidada e receita corrente líquida.
11.
Foram utilizadas médias aritméticas das projeções realizadas para esses dois
indicadores, para os próximos cinco exercícios financeiros, para fins de determinar o
enquadramento das operações de crédito pleiteadas aos incisos 11 e LII do art. 81 da Portaria
no 306/2012.

12.
Contudo, a segunda etapa da metodologia aplica-se somente se obtida classificação
A ou 13 decorrente da apuração realizada na primeira etapa, não havendo, portanto, alteração da
classificação final obtida na primeira etapa, que corresponde a 'C+". conforme quadro anexo,
ficando a concessão de garantia da União condicionada ã excepcional ização prevista no art.. li da
Portaria n° 306/2012, caso atendidas as condições ali descritas.
13.

Diante do exposto, sugere-se o encaminhamento desta Nota ã COPEM.

À consideração Superior.

ãS4-

2R

LE
K
NÃI F, 1 T S DE SÃ CAVALCANTE
Gerente — GERFSlV

l)c acordo. Encaniinhe-se à COPEM.

E DÉ
Coordcnador-Geral da COREM
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Florianópolis. 21 de novembro de 2012,

NOTA TÉCNICA N°2112012

Complementar a NT-SEF-DIDP ri' 2012012, para
detalhamento das "Mutações no Perlodo",
coluna "Outras", do Quadro 1.1Ob do PAF do 211
quadrimestre de 2012

Assunto:

Conforme sclicLação da Secretaria do Tesouro Nacional, esta Nota Técnica
tem por objetivo detalhar as mutações no período de 30/04/2012 a 31/08/2012,
descritas nas colunas Outras, do Quadro 1.1Ob do PAF.
No tocante à coluna Incorporações/Outras, Divida Contratual, detalhamos a
seguir as variações no período:
1. BNDS - Nos contratos com o BNDES, o saldo informado considera a
capitalização de juros do período ocorrido entre o dia do último pagamento e o dia de
apuração do saldo, conforme detalhado a seguir.,

CONTRATOS

SALDO EM
30104/2012

1
AMORTZA

o

SALDO EM
21!012O12

INCORPORAÇÕES
OUTRAS

20-PMAE

12508

-

7.030.0682

40,44,74

22-PEF II

7037.37188

731.123,98

69.654.38056

10.13264

24-CASAN

66.447.25253

2.552.3.32

83.911.26255

18.349,34

220.514,20

-

2.220.1600

13.64660

81218.375,09

21.331530,80

978.449.249,42

18.568.4O13

27-JOINVILLE -

Tofal

ti-1
,47.236.638J8 24.620.99408 t.141.265.123,15 --

18.649.47845
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.:DETALHAfENTO DAS INCORPORAÇÕE&IOUTRAS- BNDES
Contrato em perlodo de carência, com pagamento de Juros trimestral (março, Junho,
setembro e outubro). Em 30104/2012 os juros Incorporados eram referentes a 46
dias (15/0312012 a 3010412012), enquanto que em 3110812012 erani de 77 dias
(I5/0612012 a 3110812012), incorporando no petioda o va'or de R$ 4094474 de
juros.

22-PEF ii

Contrato em período de carência até 08(2012, com pagamento de Juros trimestral
(janeiro, abrir, julho e outubro). Em 30104/2012 os juros inoorpordos eram
referentes a 14 dla9 (1610412012 a 3010412012), enquanto que em 31108(2012 eram
de 46 dias (16(07/2012 a 31(08/2012), incorporando no período o valor de R$
10.12,64 djuros,

24-CASAN

Em 30/0412012 os Juros incorporados eram referentes a 14 dias (1610412012 a
30/04/2012) enquanto que em 31/08(2012 eram de 16 dias (15/05/2012 a
31/08/2012), Incorporando no período o valor de R$ 16.349,34 de juros.

Contrato em período de carència, comjam&ito de juros trimesiral (janeiro, abril,
julho e outubro). Em 30104/2012 os Juros incorporados eram referentes a 14 dias
27-JONVtLLE 16/04/2012 a 30/0411012), enquanto que em 3110812012 eram de 46 dias
(18/07/2012 a 31108(2012). Incorporando no pertodo o vaiar de R$ 13.646,60 de
furos.
1 6-CELE$C

-

incorporação referente à atuaIlzao ~etária URINPC

2 Banco do Brasil - A incorporação de R$ 2.499.42578 refere-se à variação
cambial do período no contrato 013 DMLP (Cotação Dólar em 30/04/2012 - 18918.
Cotação Dólar em 31/08/012 - 2,0372):
SALDO DMLP EM
30/0412012
32.520.039.20

SALDO DMLP EM
31108/2012
35.01 9.46498

AMORTIZAÇÃO -.
DMLP

-

-

VARIAÇAOcAMBIAL
2.499.425,76

3, Caixa Económica Federal - A Incorporação de R$ 971.11914 refere-se à
variação cambial do período no contrato 004 - PENAFE (Cotação Dólar em
3010412012- 1,8918. Cotação Dólar em 31108/012 - 2,0372):

i

SALDO PENAFE EM 1
1
30/04/2012
12$35.235,21 1

AMORTIZAÇÃO
PENAFE

1

SALDO PENAFE EM
31/0812012

1
1 VARIAÇÃO CAMBIAL

13.605.364351

71.19j
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4. Dívida Contratual Externa - A incorporação de R$ 33.480.528,25 na Divida
Contratual Externa, com aval do TN após 30/09191, refere-se à variação cambial do
período (Cotação Dólar em 30104/2012 - 18918. Cotação Dólar em 31/08/012 2,0372):
::..SLD0EM

101041201.2
6.271.014,12 (

:'}
31/08[2012
468.4861 3,64

•••
20.938.598,21 [

73,2948

33.480.528,25

5. Parcelamento - PISIPASEP - O saldo devedor do parcelamento é composto da
seguinte forma:
o

Saldo de Principal - parcelas fixas de R$ 1.277.285,66, contabilizadas como
amortização;

• Saldo de Juros - parcelas fixas de R$ 680.277.80, contabilizadas como
pagamento de juros
• Saído de Multa - parcelas fixas de R$ 187.042,32, contabilizadas corno
pagamento de encargos.
As parcelas de multa e juros são deduzidas do saldo devedor, mas não são
contabilizadas como amortizaçõesPortanto, ternos no período o valor de R$ 5.109.142,64 de amortização, R$
3.469280.48 de pagamento de saldo de juros e multa (Desincorporações/Outras), e
R$ 570.142,56 de atualização monetária pela SELIC acumulada.
Quanto aos valores contabilizados na conta Obrigações a -Pagar
(2.2.2.4.0.00.00.00, subcontas Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores e Entidades
Credoras, detalhamos abaixo:

Conta

Saldo em
412012

Saldo m
3110612012

110.004.117,0

172.878.32918

Descrição

2.2.2.4O.00.00..00 Obrlgaçôes a Pagar
Fornecedores d6 ExercfIo
2.2.2.4.1.00.00.00
Ariteores ________
de xeii
2.2.2,4.2.00.00.00 Pessoal a Paga

43.07816

42.39918

-

10.679.491,74

Anteriores

222.4.4.00.00.00 EnUdades Credoras
2.2.2.4.9.00.00.00 Oulras Obraç&s a Pagar

103. I9B.9573
6.762.065,01

-.

1551g4,354,94

L

6.762.085.o1

Variação
62.874.211 9S

10.870174

1

51.995-4013,211

-

Dezembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 19 73789

. Conta 2.2.2.4.2.00.00.00 - Pessoal a Pagar de Exercidos Anteriores
A Incorporação de R$ 10.879.49174 é referente ao processo trabalhista n°
4507-86.2010.5.12.0036. exequente: Sindicato dos Engenheiros Agrônomos do
Estado de Santa Catarina referente insalubridade dos engenheiros agrônomos
no valor total de R$ 15.792.73300 parcelados em 60 vezes. Deste montante,
R$ 10.705.294,80 serão pagos aos empregados na folha de pagamento, R$
2.676.323,40 referem-se a honorários advocaticios e R$ 2.411.11480 ao INSS
incidente sobre o valor da insalubridade. As parcelas sofrerão atualização
monetária adotando os mesmo critérios e condições específicas do Tribunal
Regional do Trabalho. Os valores acima foram lançados no circulante e não
circulante conforme segue:
R$ 10.705.294.80 - R$ 7.315.285100 no não circulante e R$ 3.390.009.80 no
circulante;
R$ 2.676.323,40 - R$ 1.873.426,38 no não circulante e R$ 802.89702 no
circulante;
R$ 2.411.114,80 - R$ 1.690,780,36 no não circulante e R$ 720.334.44 no
circulante;
Total de R$ 10.879.491174 no no circulante e R$ 4.913.241 26 no circulante.
Como traia-se de Pessoal a Pagar pertencente ao quadro de pessoal da
Empresa EPAGRI (Empresa Estatal Dependente) essa sentença será baixada
pelo item 31.90.11—Vendmentos a Vantagens Fixas do Pessoal Civil.
Informamos ainda que este parcelamento faz parte da divida consolidada do
Estado, e no compõe a dívida financeira.
. Conta 2.2.2.4.4.00.00.00 Entidades Credoras
A conta Entidades Credoras é utilizada para registrar as obrigaçôes
Prevkienciárias em litigio, débitos junto ao RPPS e outras dívidas de entidades
Estaduais.
A composição contábil dessa conta importou em 31/08/2012 R$
560014.45730. Desse montante, foi inserido no quadro 1.10b o valor de
404.894.228,aferente ao Parcelarnento do INSS após 0111211992.
Do saldo restante (R$ 155320.229,17) foi excluído o valor do IPREV (R$
125.874,23), restando o montante de R$ 155.194.354,94. detalhado a seguir:
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Conta
Entidades Credoras

( 1 - Débitos Parcelado Junto à
Providencia
(+) 1.1 - Parceamento INSS
(+) 12 - Parceiamento RPPS

Dezembro de 2012

Saldo em
1I041202
103.198.954,

Saldo orn
3110812012
155.194.36494

4+) 3 - Demais Olvidas Junto ao RPPS
(.) 4 - IPREV

61,995.400,21

40.600,292 04

9B .368.78939

323.097.9.20

315.47.50,52

- 7.149.698,53

83.354.590,57

63.354.590,57

123.751.07683

-18.215,39

94.22853

-.820.05
1.569

41.991.068,72

-

(4-) 1.3 - Obrcaçea Pv1derirrias em LItIgFo

(-) 1.4 - Paroelamenlo INSSIva]ores
consolidados RF8_ _
(+) 2 - Entidades Estaua1s

-Variação

123.767292,22

i81 966 72
20.732.5641
125.874124

1469.473

-

125.874,23

6778496

- 6.763.095,36
.001

A conta Parcelamento RPPS, refere-se à inclusão d
sivo previdericiãrio)
por ocasião da assinatura do termo de acordo de parceláment côhde
débitos previdenclárros, no qual oMinisténo Publico de Santa Catarina - MPSC
confessa unia divida de. R$ 633549O57, parcelados em 60 vezes, para serem
pagas a partir de janeiro de 2013 atualizados pela SEIJC.
O valor referente à contribuição do associado deve ser empenhada no item
3.1.91.92.11, e a parte patronal da despesa deve ser empenhada no item
3.1.91.92.13.
Informamos ainda que o valor iegistrado no passivo na conta 2.2.4.4.O1 .02 Parcelamento RPPS deve ser baixado, conforme o pagamento do parcelamento, e
que esta dívida Irá compor a divida consolidada do Estado, e não compõe a dívida/
financeira. Em anexo o Termo de Acordada Divida.
Outrossim, conforme solicitado por e-mail da STN, informamos que o valor de
R$ 5.996.612,85, constante da coluna desincorporações/Outras, conta Obrigações a
Pagar, é composto por:
• Exclusão de passivo previdencíãrio de R$ 5.763.09635 por ocasião da
assinatura do Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos
Previdencirios acima detalhado;
• H$ 232.83651 de ajustes contábeis nas diversas UG's do Estado para
consolidação do saldo do Parcelamento do INSS, registrados na conta
2.2.2.4.4.01.00.00 - Débitos Parcelados Junto á Previdência;
• R$ 680,00 da conta 2.2.2.41.00.00.00 - Fornecedores de Exercícios
Anteriores, referente à regularização de pagamento;
• R$ -001 de baixa no saldo do IPREV.
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...oJpi_

UosInçorporaçs1Ou1ras .•

Era o que tInhía inforoar.

AND LUIZ VON KNOR AUCH
WANRÇPEREIRA DAS NEVES
ente da Divida Pública
Diretor de paeode Recursos e da Divida Pública
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TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E

corwissÃo DE DÉBITOS PRIv]DENCrÂRIOS.
As panes abaixa 1deniflcadas têm, entre si, jis10 e ucrIado o presenle Coiurato 1/e CoiJ1sõo e
parccknnen(o de divida, quc se regerá pela cfázrsuks segu)nles e pelas condições descritas w
Presente.
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPREV, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede na Rua Visconde de Ouro Preto, 291, Centro,
Florianópolis/SC, inscrito no CNPJ sob o n° 8.882.498/000I-9D, doravante denominado CREDOR,
representado neste termo pelo Sr. ADRIANO ZANOTTO, Presidente do Instituto de Previdência do
Estado de Santa Catarina, portador do CPF n." 625.282.3139-91 e do RO n 1572.792-0, e o
MINISTÉRIO P11BL1CO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MPSC, situado a Rua
BdCiva, n° 1701 Centro, lorianópolis/$C, inscrito no CNPJ sob o ri" 76.276.€49I0001-54 neste ato
representado pela Sr. LIO MARCOS MAU1N Procurador-Geral de Justiça, portador do CPF no
376.662,310-91 e do RG n° 1.285,326-7, doravante denominado DEVEDOR, acordam o seguinte:
DO OBJETO DO CONTRATO
Cláusula

Ja

O DEVEDOR através do presente reconhece expressamente que possui turno dívida a ser

paga diretamente ao CREDOR consubstanciado no montante total de. U.$ 63.34.59 }57 (Sessenta eiras

milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos).
Cláusula 2. O DEVEDOR confessa que é inadimplente da quantia supracitada e que ressarcirá a
mesma iiBS condlçôes previstas neste contrato.
DO CRÉDITO
Cliusu1a 3. O crédito que o CREDOR possui contra o DEVEDOR é originário da obrigatoriedade de
recolhimento de contribuiço pre'4denciária do período compreendido entre novembro de 197 e
dezembro de I998,. contrihuiçllo preidenciria incidente sobre o décimo terceiro sallrio dos anos de
1997 e 1998 1 cola patronal do período compreendido entre setembro de 1991 a agosto de 199 o cota
Patronal incidente sobre o déimo terceiro sa1rio dos anos de 1997 e 1998.
Clusu1a 4. Para que o CREDOR pudesse receber o valor devido realizou allotificaço Extmjudicial,
constituindo em mora o devedor,, a qual tifo foi paga na data aprazada. levando os contratantes a
realizarem o presente contraio. O dubiIõ foi contabilizado.
DO VALOR E DO PAGAMENTO
Cláusula 5. O valor atual sofreu correção monetária pelo INPC, aplicado conforme prevê a
Corregedoria Geral de Justiça, juros de t% no mês e multa de 2% cuja labela evoltitiva do débito
comnpnnha o presente.
Cláusula 6. O valor total expresso acima, será pago em60(sessenta) parcelas, mensais e sucessivas,
com yenc.imenlos respectivaineate paraltOdo.da 30(trinta)de cada msf iniciando nomsdejanciro de
O saldo devedor será corrigido, a partir da data da assinalura do prcscnte termo, pela taxa SELÍC,
e as parcelas serão pagos com o sistema de amortizaço constante SACI ('aculiando o pagamento
antecipado das mesmas.
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Cláusula 71, O DEVEDOR pagará ao CREDOR, as parcelas em conta bancária, por intermédio de
depósito bancório, na conta vnculada ao Fundo Financeiro do Ministério Público (Banco do flrasi,
agencia 3582-3, conta corrente n 806020-7). Excluindo-se deste modo, quaisquer outras formas de
pagamento.
Cláusula 8. O DEVEDOR reconhece o direito do CREDOR de a qualquer tempo, apurar diferenças ou a
existncia de oulrns débitos não incluídos no presente termo, ainda que relativo no mesmo Período,
observado o contraditória e o direito a ampla defesa

Cláusula 90, O DEVEDOR se obrige, tanihrn, a consignar no orçamento de cada ecrç(cio financeiro,
as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das conIribuiçes que vencerem após esta data.
Cláusula IOI No caso de parcelamento de débito ajuizado, o DEVEDOR pagará as custas, emolumentos
e honoriios advoeticios de 10% (dez por cento), o que importará na suspensão da execuço fiscal, ou de
qualquer outra ação que venha a discutir os valores e forma do cobrança descritas neste instrumelilo,
Cláusula 11. A íulIa de pagamento de 3 (três) prestaçes, sucessivas ou alternadas, Implicará e imediata
rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a refnsa do débito para a inscriço em Divida Ativa ou o
prosseguimento da execução, vedado o reparccarnenIo
C!iisula 12 O não pagamento de qualquer parcela mencionada, fará com que o DEVEDOR incorra
em mora, sujeitandose desta forma A cobranças ctrajudicI&s ou judiciais que se fizerem necessárias.
Incidirá ainda mula de 0,1% ao dia, limilada ao máximo de 2% além dos encargos e honorários
advindos da cobrança até a data do efetivo pagamento.
Cláusula 134 Os tftulos serão líquidos, certos e exigiveis nas condições previstas neste,

DAS COI'D1ÇÓES GERAIS
Cláusula 14. O presente termo passa a vigorar entre as podes a partir da assinatura do ineino.

Cláusula 15 Fazem parte do presente insirumento os documentos citados acinia.
Cláusula 1. O presente é realizado em caráter irrevogável, Irretratável e iiitransferível, ç qual obrigniri
as partes a umpri-b a qualquer ttuln,
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Cláusula 17. Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do
presente Termo, as partes do comum acordo elegem o foro da Comarca de Forianápolis(SC
Pura fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e formar diante de 2
(duas) testemunhas.

Florianópolis, 4, ,JI/r'de 2012.

INSTITUTO DE PB1DN1A YO ESTADO DE SANTA CATAR] NA - IPREV
AR1ANO Z(ANOTTO— PRESIDENTE

MINISTIttUO PUBLICO DO ISFDO D1E4 SANTA CATARINA - MPSC
LIO MARCOS MARIN - PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

Tcstemunhas:/Ç
CP:

/•

.
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Nota n.°Y15 í2010/COPEM/STN
Em,

R

de novembro de 2010.

Assunto: Verificação dos limites e condições para
contratar operação de credito. Entendimento dos
artigos 52 e 5,7 da LRF. Avaliação e convalidaço de
procedimentos internos.
-.
1.
Em relação às atribuições- do Ministério da Fazenda no processo de instrução e
análise de pleitos de verificação de limites e co'ndiçcs para contratação de operação de crédito, a
Lei.Complementarn° 101/2000 coloca, dentre outros pontos, que:
"Art. 310 Ministério da Fazenda verificará ó cumprimento dos limites e condições relativos
à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, ínclusivó das empresas por
eles controlada, direta ou ind iretatnentc.

§ lo O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos
técnicos ejurdicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social
da operação e o atendimento das seguintes condiçôe:

rn - observância dos limites e condições fixados pelo Senado F'ederal;
Vi - observância das demais restrições estabelecidas nc5ta Lei Complementar." (.n.)
2.
O Senado Federal, por sua vez, por meio da Resolução n° 4312001, delegou ao
Ministério da Fazenda a competência para instruir operações de crédito sujeitas à autorização
daquela Casa Legislativa e estabeleceu urna série de condições e lia'niles a serem seguidos na
intrúçãode tais operáções.
3.
Diante dos inúmeros condicionantes estabelecidos pela resolução aíma citada, pode
ser destacado o inciso IV do art 21 da RSF no 43/2001, in verbis:
"Art. 21.. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios encaminharão ao Ministério da
Fazenda os pedidos de verificação de limites e condições para a realização das operações de
crédito de que trata esta Resoluçao, com a proposta do financiamento ou empréstimo e
instruídos com:
(«.)
IV - certidão expedida pelo Tribunal de Conias competente atestando:

a) em relação as contas do úl timo exercício analisado, o cumprimento do disposto no. 2° do
art. 12 no art. 23; no art. 33; no rt. 37; no art 52; no § 21 do art. 55; e no art. 70, todos da
Lei Complementar n° 101, de 2000;
b) cm relação às contas dos exercícios ainda não analisados, e, quando pertinente, do
exercicib em curso, o cumprimento das exigências estabelecidas no § 2 do art. 12; no art.
23; no Sri. 52; no § 21 doart. 55: e no art. 70, todos da Li Complementarnc 101, de2^ de
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acordo com as informações constantes nos relatórios resumidos da execução orçamentária e
nas de gestão fiscal;
c) a certidão deverá ser acompanhada de declaração do chefe do Poder ExcutiVc de que as
contas ainda no analisadas estão em conformidade com õ disposto na alínea a;"
A partir do expôstó no parágrafo anterior, pode-se constatar que as certidões
4.
expedidas pelas Cotts de Contas téln como objetivo primordial atestar se houve cumprimento dos
artigos dispostos na LRF que se referem a restrições à tornada de operações de crédito, em
conformidade Ao disposta no incisó 60 do artigo 32 deste normativO legal.
Assim urna das restrições estabelecidas na LRF pode ser constatada a partir da
leitura combinada do artigo 52, § 2° com artigo 51, § 20 deste mandamento legal. A partir da análise
conjunta destes artigos, percebe-se que o descumprimento do prato previsto para publicação do
Relatório Ttesumi4o de Execução Orçamentária - RREO implicas entre outros prejuízos, em
impedimento na realização de operaçães de crédito por parte do ente infrator até que a situação
esteja regularizada.
51

Com o intuito de esclarecer alguns pontos pertinentes à matéria, esta coordenação,
6.
por intemiédio da Nota n° 300, de 09/03/2010, consultou a PGFN acerca da obrigatoriedade em se
exigir nova certidão dos tribunais de Contas estaduais, por ocasião da análise do pedido de
autorização para contratação de operações de crédito, tendo em vista o hiato temporal entre a
emissão das certidões e o prazo para a emissão de novo Relatório Resumido de Execução
Orçamentária (RREO).
Aquele órgão jurídico, por meio do Parecer POFN/CAF/N.° 520/2010, de
7.
24/03/2010, entendeu que não há obrigatoriedade de a STN exigir nova certidão dos Tribunais de
Contas estaduais e municipais pela ocorrência de vencimento de ptazos para a publicação do RREO
e do RGF, valendo-se, para tanto, nos autos do processo, de demonstração do meio pelo qual foi
apurada a publicação dos relatórios não atestados pela certidão do Tribunal de Contas In verbis:
16. Conclui-se, portanto, que a mera ausência de publicação do RREO e do RGF já é
suficiente para a STN negar a pleiteada autorização para a realização de operação de crédito,
nos termos dos arts. 52, §2° e do art. 55, §30, ambos da LRF. Da mesma forma que a
publicação desses relatórios, ainda que fora do prazo, já satisfaz a cxigncia dos dispositivos
mencionados e autoriza, se cumpridas os demais requisitos legais, a realização da operação
de crédito, sendo, em tese, desnecessária para: este fim a emissão de nova certidão do
Tribunal de Contas cómpetente. Entretanto, deva a STN demonstrar, nos autos do
processo administrativo, o meio pelo qual apurou a publicação do relatório não
especificado na certidão do Tribunal de Contas. (grifo nosso)

17. Nada obsta, todavia, que, em entendendo necessário, a STN solicite ao Tribunal de
Contas que certifique a publicação dos relatórios não constantes da certidão original.
Contudo, não sé pode dizer que essa solicitação é obrigatória, já que, corno dito alhures,
a publicação pode ser constatada por qualquer membro da Sociedade e, especialmente,
pelo órgão coriulente." (grifo nosso)
Nesse sentido, de acordo com a manifestação jurídica em tela, para a certificação dos
8.
relatórios não presentes na Certidão dos Tribuilaís de Contas, a STN pode valer-se dos relatórios
(RREO e RGF) homologados no Sistema de Coleta de Dados Contábeis - SISTN, exigíveis sob os
mesmos prazos estabelecidos pelos arts. 52, §2° e do art. 55, §30, ambos da LRF.
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9.
Ocorre que, 'relativamente ao ateste do cumprimento do §2°, art.
entendemos que por se tratar de um relatório que abrange todos os poderes de cada ente, e conter
ainda o demonstrativo de despesa com pessoal dos poderes e órgãos estabelecidos no art, 20 da LRF
e, enquaxttú as informações constantes do RUF dos outros poderes que não o Poder Executivo no
SISTN não se encontram devidamente inseridas, optamos por exigir o cumprimento do art. 23 e do
§20. art. 55, por intermédio de certidão do Tribunal de Contas.
10,
Desse modo, o ateste de cumprimento do art 23 e da publicação dos Relatórios de
Gestão Fiscal publicados durante o exercício e, por coincidência, os Relatórios Resumidos de
Execução Orçamentária referentes aOS meses pares, ou seja, do 2°, 40 e 6° bimestres, serão
certificados, necessariamente, para os fins de verificaçãõ de condições e limites para a contratação
de operações de crédito, por meio de certidão do Tribunal de Comas. Resta claro, contudo, que o
procedimento descrito não exime a atualização pertinente do SISTN, de acordo com o estabelecido
pelo artigo 27 da RSF n.° 43/2001, segundoo qual a não atualização do SISTN "implicará a
paralisação da análise de novos pleitos da espécie pelo Ministério da Fazenda."
1].
Por outro lado, os RREOs referentes aos meses ímpares, ou seja., do 10, 3° e 50
bimestres, poderão ser certificados via homologação do SISTN, não sendo necessário, portanto, o
ateste por intermédio da certidão expedida pelo Tribunal de Contas.
12.
Por sua vez, por não haver limite temporal para o. 'último exercício analisado pelas
Cortes de Contas e pelo alto grau de subjetividade trazido à análise a partir da menção à expressão
"quando pertinente" no artigo 21, inciso 1V, alínea b da Resolução do Senado Federal n° 43/2001,
esta COPEM consultou a Procuradoria-Geral da Fa.zeda Nacional, por meio da Nota n° 987t2005 COPEM/STN, de 24/06/2005, sobre o procedimento a ser adotado em relação ao disposto no caput
do artigo 57 da LRF, aba i>o transcrito:
"Art. 57. Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no
prazo de sessenta dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas constituições
e*taduais ou nas leis Órgnic4s municipais.
19 No caso de Municípios que não sejam capitais e que tenham menos de duzentos mil

habitantes o prazo será de cento e oitenta dias.
§ 20 Os Tribunais de Contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas de Poder, ou

órgão referido 110 art. 20, pendentes de parecer prévio." (grifo nosso)

13.

'Deste modo, quando a certidão indicar um aparente dcscumpriTnento deste artigo por

parte dos Tribunais de Contas, sendo inconclusiva quanto à regularidade do Ente perante a LRF em
exercícios relevantes á presente análise, a PGFN entende que (Parecer PGFN/CAFTN° 1.175/2005):
"Diante da irnpõssibiiidade de recusar autorização para operação de crédito cujo pedido
esteja com a documentação e demais requisitos em ordem, apenas por causa do atraso na
análise das contas do ente federativo por parte do Tribunal de Contas competente, sem que
haja provas de irregularidades frente à LRF, parece que a Opção deva ser autorizar a
operação de crédito."

Ainda, adicionaliriente ao posicionamento externado pela POFN no parágrafo
14.
anterior, deve-se destadr que a eficácia do artigo 57 da Lei de Responsabilidade Fiscal encontra-se
suspensa, em virtude de decisão proferida pelo prerno Tribunal Federal no âmbito da Ação Direta
de Inconstitucionalidade n° 2238, in verbi.s':
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"Decisão: O Tribunal, por unanimidade, indeferiu a medida cautelar relativamente ao artigo
56, caput,, e por maioria, deferiu a cautelar quanto ao artigo 57, ambos cia Lei
Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, vencido o Senhor Ministro limar Galvão
(Relator), que a indeferia." (grifo nosso)
15.
Assim, em decorrência da decisão proferida pelo STF em relação à
constitucionalidade do artigo 57 da LRF e tendo em vista o posicionamento acima externado pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, esta Coordenação entende que fica impossibilitada em
exigir dos Tribunais de Càntas o cumprimento deste dispositivo legal.
À consideração Superior, tendo em vista a necessidade de validação dos
procedimentos ora apresentados.

CINTHIA DEÇROCHA
Gerente da GEAPE II

ANDRÉ LUIZ
% NK
Gerente da EAPE 1

RAGA

JULIO"0

tIl

POSSAS

Gerente da GEAPE IV

De acordo. À considera

do Sr, Subsecretário do Tesouro Nacional

1241L'
RONALDO CAMILLO
Coordenador-Geral da COPEM
De acordo. A consideração do Sr. Seeretá~o Tesouro Nacional

EDUARDO COIJTI

GUERRA
Subsecre*io do Teso(Jo Nacional

Concordo com os procedimentos adotados pela COPEM. Ainda, tomando por base os parecere
expedidos nela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Pareceres PGFN/CAF/ND 1.175/2005 c
PGFN/CAF/N.° 520/2010), cónvaUdo todos os atos praticados anteriormente à elaboração desta
nota técnica que estejam em conformidade aos entendimentos aqui esposados e determino que estes
procedimentos sejam aplicados rios casos atuais e futuros até que haja nova manifestação jurídica a
respeito do assunto.
/
f

r

ARO HUGO AUdUS}N FILHO
Secretário do Tesàuro Nacional
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Nula n° 901/2012/COPEMJSTN
Brasília, 07 de novembro de 2012.

ASSUNTO: Operação de crédito externo, com garantia
da União, entre o Governo do Estado de Santa
Catarina - SC e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento., no valor de US$ 250.000000,00
(duzentos e cinqüenta milhões de dólares dos Estados
Unidos da América).
Recursos destinados ao financiamento parcial do
Programa Rodoviário de Santa Catarina - ETAPA VI.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE GARANTIA.
RELATÓRIO
1.
Solicitação feita pelo Governo do Estado de Santa Catarina - SC para a verificação
do cumprimento dos limites e condições para contratar operação de crédito externo, com a
garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BTD, com as
seguintes características (fls. 206-207):
a) Valor da operação: US$ 250.000.000,00 (duzentos e cinqüenta milhões de
dólares dos Estados Unidos da América);
b) Desliflaçilu dos recursos: Programa Rodoviário de Santa Catarina - ETAPA VI;
c) Liberação: US$ 26.125.000,00 em 2012, US$ 57.476.000,00 em 2013.
US$ 57.476.000,00 em 2014, US$ 57.476.000,00 em 2015, US$ 51.447.000,00 em 2016;
equivalentes a R$ 53.033.750,00 em 2012, R$ 1 16.676.280,00 em 2013, R$ 1 16.676.280,00
em 2014, R$ 116.676.280500 em 2015 e R$ 104.437.410,00 em 2016 (pag. 223),
convertidos pela taxa de câmbio R$/US$ 2,03 de 07/11/2012 (pag. 217)
d) Prazo total: 300 (trezentos) meses;
e) Prazo de carência 66 (sessenta e seis) meses;
1) Prazo de amortização: 234 (duzentos e trinta e quatro) meses;
g Juros e atualização monetária: LIBOR acrescida de variação cambial;
h) Lei(s) autorizadora(s: n° 14.532, de 06/11/2008; n° 14.716, de 10106/2009 (fls.
9-10).

2.
Conforme análise realizada por esta Secretaria do Tesouro Nacional quanto ao
atendimento dos limites e condições estabelecidos nas Resoluções do Senado Federal (RSF)
nos 40/2001. 43/2001 e 48/2007, observa-se que todas as infomiaç.ôes necessárias à efetiva
análise estão presentes nos autos.

Ademais, ressalta-se quanto aos limites constantes das RSF n3s 40/2001 e 43/2001.
3.
esta Coordenação efetuou os cálculos pertinentes e o Estado apresentou os seguintes limites
quantitativos, considerando-se o valor e os dispêndios da operação sob exame:
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a) art. 6° § 1° Inciso 1 da RSF n° 43/2001 - despesas de capital relativas ao
exercício anterior:
R$ 1.511.378.169,31
a.1) despesas de capital ajustadas no exercício anterior: (ti. 220)
R.$ 95.293.669,89
a.2) receitas de operaçes de crédito realizadas no exercício anterior: (fi. 21)_
Saldo. t RS 1.416 .084.499,42

1
1

b) art.

60

§

10

Inciso 11 da RSF n° 43/2001 - despesas de capital relativas ao

eíreíein ah.al

bJ) Desps de capital do exercício ajustadas: (fl. 222)
b.2)Liberçes de crédito jáprogramadas: fl. 20 1)
b.3) Liberação da operação sob exame: (fl.-199-200)

1
J

R$ 3.739.833 .3962J
1.864.535.805,3J
R$ 53.033.750,00
RS 1.822.263.841,01
Saldo:
R$

c) art. 71 Inciso 1 da RSF n° 43/2001: Montante Global de todas as operações
realizadas em um exercício financeiro (MGA) em relação à Receita Corrente Líquida
(RCL).
Tabela 1 - Montante Global das operações realizadas em um exercício financeiro fls.
109-2011.. 201 o 22-11

Desembolso Anual

Ano

MGAJRCL

Projeção da RCL RS)

Operação em Exame Liberações Programadas
1,864.535.805,36
14.491.542.335,65
13,23
53.033.750,00
15.104.534-576,45
4,78
605.032.743,63
116.676.280.00
1.21
15.743.456.389,04
74.351.084,60
116.676.280,00
1,11
16.409.404.594,29
116.676.280,00 _____
65.236.572,40
0,00
17.103.522.408,63
0,61
104.437.410,00
2016
Projeção da RCL pela taxa média de 4,23% de crescimento do PIB nos últimos 8 anos. O ano de
2016 é o último para o qual há liberações inforrnadas,
2012
2013
2014

d) art. 70 Inciso li da RSF n° 43/2001: Comprometimento anual com
amortizações, juros e demais encargos (CAED) em relação à RCL.

---

Tabela II - Comprometimento anual com amortizações juros e encargos (Lis. 199-200,
É-- 221)
CAEDfRCL
Projeção da RCL (R$)
Comprometimento
Ano
Anual (RS)
Demais Operações
Operação em Exame
12,74
14.491.542.335,65
0,00
1.846.347.070,07
2012
12,76
15.104.534.576,45
1.925.08&67543
2.284.343,77
2013
12,69
15.743.456.389,04
1.992.241.271,59
4.839.554,31
2014
9,32
16.409.404.594,29
7.394.764,84
1.522.602.] 94,63
2015
8,31
17iO3.522.408,63
1.410.484.375,43
11.239.410,36
2016
7,91
17.827.001.406.52
1.398.109.555,88
12.383.000,00
2017
18.581.083.566,01
7,66
1.386.137359,44
37.603.212,50
2018
7,30
1.376.479.819,81
19367.063.400,85
36.984.062,50
2019
7100
20.186.290.182,71
1.377.192.046,62
36.364.9150
2020
6,71
21.040.170.257,44
35.745.762,50
1 .377.009.3962
2021
6,37
21.930.169.459,33
1.361.575.388,53
35.126.612,50
2022
4,41
22.857.815.627,46
974.332.305,31
34.507.462,50
2023
42
23.824.701.228,50
972.21_5.375.29
33.888.312,50
2024
3,80
24.832.486.090,47
910.986.509,74
33.269.162,50
25.882.900.252,09 3,61
902.815.329,40
32.650.012,50
2026
3,44
26.977.746.932,76
895.920.672,76
32.030.862,50
_2027
7,39
Média:
Projeção da KCL pela taxa media de 4,23'Yo de crescimento dO ras nos ultimos ó anos.

L

r

-_

-

73802 Quarta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2012

c) art. 70 Inciso fl-B da RSF n° 43/2001: Comprometimento anual
amortizações, juros e demais encargos (CAED) em relação à RCL até o exercício
financeiro de 2037, como determinado pela Resolução n° 36/2009, do Senado Federal.

Tabela fl-B - Comprometimento anual com amortizações, juros e encargos (lis. 1992O. 202-205 e 223)
Ano
Comprometimento
Projeção da RCL (RS)
CAFDIRCL
Anual (RS)
Operação em Exame
Demais Operações
2012
0,00
1 .846.347.070,07
14.491 .542.335,65
12,74
2013
2.284.343,77
.925.088.675,43
15.104.534.576,45
12,76
2014
4.839.554,31
.992.241271,59
15.743.456.389,04
12,69
116,409.404.594,29
2015 [7.394.764,84
.522.602.194,68
9,32
2016
11.239.410,36
1.410.484.375,43
17.103.522.408,63
8,31
2017
12.383.000,00
_1398.109.555,88
17.827.001.406,52
7,91
2018
3702,50jL3863759,44
18.581.081566,01
7,66
2019 L 36.984.062,50
1.376.479.819,81
19.367.063.400,85
7,30
j
2020
36.364.912,50
1.3 77 .19204662
_7,0 . _,.
_090.1821
2021
35.745.762,50
[1.377.009.396.92
21.040.170.257,44
6,71
2022
35.126.612,50
1.361.575.388,53
21.930.169-459,33
-- 6,37
2023
34.507.462,50
974.332.30j
22.857.815.627,46
4,41
2024
33:888.312,50
972.215.375,29
23.824.701.228,50
4,22
2025
33.269.162,50
910.986.509,74
24.832.486.090,47
3,80
202632.650.012.50
902.8 15.329,40
25.882.900.2529
31
2027
32.030.862.50
26.977.746.932,76
895.920.672,76
2028
31,411.712,50
287.192.406.77
28.118.905.628,01
1,13
2029
84.465 .671 ,20
29.308,335.336,08
0,39
__.792.562,50
2030
30.173.412,50
82.430.961,11
30.548.077.920,79
0,37
2031
29.554.262,50
76.892.23 1,33
3 1 .840.261 .616,84
0,33
1
2032
28.935.112,50
67.833.766,51
33.187.104.683,24
0,29
2033
28.3 15.962,50
45763246,32
J34590919211,34T
0,21
2034
27.696.812,50
45.625.600,44
36.054.1 15.093,98
0,20
[
2035
37.914.838,60
27.077.66250
_9.l624. _. [
0,17
2036 J
26.458.512,
29.959.360,22
39.168.804.498,52
0,14
2117
25.839.362,50
0,00
40.825.644.928,81
0,06
Média:
4,68
Projeo da RCL pela taxa média de 4,23% de crescimento do PIB nos últimos 8 anos,

-

-

J

-

f) art. 70 Inciso III da RSF no 43/2001: numero de vezes o valor da receita corrente
lídluida relativamente ao montante da dívida consolidada líquida.
LI) Limite ao final doexerofciode20ló:
2,001
2,0
f.2) Limite atual para relação DCL/RCL:
RS14.292.790.588,18
R$ 6.307.822.742,96
f.4) Divida Consolidada Liquida:
_
RS2.609.156.205,99
f.5) Operações de crédito contratadas, autorizadascainitaàoj
R$507500.000,00
Valor daqperaçâo em exame:
R$9.424.478.948,95
f.7) Saldo TotaldaDívidaLJqu ida:
0,66
f'.8) Rclação Saldo Total da Dívida Líquida/RCL:

f
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4.
Salientamos que os dados relativos à Receita Corrente Liquida (data-base Agosto de
2012), base para a projeção da RCL constante nas alíneas 'tc", "d" e 'e" cio item anterior têm
como fonte o Demonstrativo da Receita Corrente Liquida (fl. 189-190) coletado junto ao
SISTN. Adicionalmente, assinalamos que os dados referentes à relação DCL/RCL do
exercício de Agosto de 2012 (alínea 'T do item anterior) tem como fonte o Demonstrativo
da Dívida Consolidada Liquida coletado junto ao S1STN, conforme fl. 218.

Considerando as alterações introduzidas pela RSF n° 36, de 11/11/2009, que alterou a
S.
RSF n° 4312001, o cálculo do limite a que se refere aos itens d" e "e1' passa a ser calculado
cia seguinte forma:
t1

Art. 7°

1-1

§ 4° Para efeitos de atendimento ao disposto no inciso II do caput, o cálculo do
comprometimento anual com amortizações e encargos será feito pela média anual da relação
entre o comprometimento previsto e a receita corrente liquida projetada ano a ano,
considerando-se, alternativamente, o que for mais benéfico:
1 - todos os exercícios financeiros em que houver pagamentos previstos cia operação
pretendida; ou
TI - os exercícios financeiros em que houver pagamentos até 31 de dezembro de
2027.'

Assim, para atender o disposto, o cálculo foi realizado para o período de 2012 a
6.
2027, com comprometimento anual de 7,39 e para o período de 2012 a 2037, com
comprometimento anual de 4,66, sendo considerado o segundo período, já que o mesmo é
mais benéfico para o Ente.

No que concerne ao art. 21, inciso IV, da RSF n° 4312001, a Certidão do Tribunal de
7.
Contas competente (fis. 182-184) atestou o cumprimento pelo Estado do disposto na LRF,
relativamente ao último exercício analisado (2011), e ao exercício em curso (2012).

73804 Quarta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2012

S.
A presente análise tem corno propósito verificar o cumprimento dos requisitos
mínimos necessários para pré-negociar e negociar as minutas contratuais relativas ao pleito
de que se trata, em cumprimento ao inciso VIII do art. 3 da Portaria MF n° 497. de
27/08/1990. Dessa fonua, sugere-se o encaminhamento de oficio á SEAINíMP, inbmiartdo
a não objeção desta Secretaria para a realização das referidas negociações.
À consideração superior.

ANDRESÁ COSTA EL4SON
Analista de Finanças e Controle

J

De acordo. À consideração da Coordenadora-Gerá.

/f/Z

/-

HO VIU CHENG
Coordenadora de Operações de Crédito de Estados e Municípios. Substituta
De acordo. À consideração do 5

Subsecretário do Tesouro Nacional.

SUZ
Coordenadora- Geral de

BRAGA
fito de Estados e Municípios
acordo.

EDUARDO COUTINHO C
Subsecretário do Tesouro N
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STN/COÁFI/(CJM 11
Brasília (DF),

J.

de outubro de 2009.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO I» ESTADOS E
MUIN1CIPJOS RcoJuçào do Senado Federal n43/2001.

Senhor Sreiãrio-Adj unto,
A Resolução do Senado Fedcr4I n° 43/2001, de 12,12/2001, d, dentre ouIrns sohrc as operações
de crédto interno e wctcno dos Estados, do DisCrito FcderI e dos-Municípios. inclusive no tccanle a concessão
de ggranlia estabelecendo as condições necessárias à sua zuCorizaçk.
2
Os irtios 5° o 21 da citada Resolução eIabciccem, respectiva mente, as vedações e os requi.RitoÇ a
.scíeni observados na análise dos pleitos formulado pelos entes da fcderaço.
Ar(. 5 '/»iekida aos Ewdus. ao flit rito Fedrul e aos Municípios:
()
IV- ,!clfl2ar opraçv de crédito que represente lrio/açôo dos icordas de
fiinadus con a União,

ik:uien:o

Ai-i, 2/. Os Es!ados. o DL-rri,o Ftk'mI, os Maoicípios e,wcrn,ij/raio ao 1iisr&iv do
os pedidos de au I2aÇ&'parO o realização dos opei-açõeá. de crédito de (JW' irata esta
Resolução, acompanhados de proposta da i!sti1uiç((H1nwcc'iia,instruídos com:
VI - çoJflprOVuÇ&; da Seciciaría do Tesoura ÀaLsona/ quaoto ao adígnIVemenio com a Ui:iu
;e/azivo aos finunri nilc e roflaaiiciarnníos por o/a concdidos, bern como às gmuFfas a
ope!twôes dc crédito, que tenhwz sido, evcnti,alrrïeiue. honradas;
3.
A Coordenaç.o-Gcra1 de Operações dr Crédilo dos Estados e Municípios - COPEM, vindo subsidiar
análise prLinente a aspectos legais da contratação de operações de crédito dos entes federados , eriraunialioti.
em 14(1 02009. o Memorando n2. 1 53/2O09/COPEhISTN, mediante o qual so soliciiada a sta COAPi
a) rePaço exaustiva contemplando os entes responsáveis por reíuiaiiciaiiiciils/Iiflanciarncntos
concedidos pela Uniu, bern como suas posteriores atualizações;
b) inibrmaçõcs tuano a eventuais garantias infemaCrxiernas, honradas pela União.
4
Nesse sentido, a COAtl elaborou a re1aço anexa, e.ontcrnpL'ndo todos os entes da federação
rcspçnsáveis por operações de rcfinaneiarneno no âmbito dus programas eorola.dos
mil
pela COAF1 a
qual será atualizada semestralmente, em janeiro e julho, com posição cm 31/12 c 30/06 de cada ano, e
encaminhada a COPEM
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Muaimente, no tocinte a recuperação de obrigações de responsabilidade dos entes da federação,

decorrente de honra de aval ou execução de garantias, em operaçôe.s de crédito externas e internas, a
COAR, por força das Decistcs n°052 e 053/1002 do Tribunal de Contas da Un.ião apensas j] informa àque!
Coiic de Contas as provídêmías adotadas, cabcndo apenas infonnar adiionknnte à COPEM da su a
ocorrência.

6.
Dessa fornia, se de acordo, seria incluída na rotina de que se trata procedimento para infonnar
COPEM a ocoiincia de recuperaçào de obrgacs de entes federados decorrente de honra de aval ou
execução de pântim. Ademais seria encaminhada cópia da prcscnlc nota iqula Coordcnaço, bem conto
a "Relação de Mutuários de Haveres Controlados pela COAR".

sduzA

PFNA
I(AFAE1. L1
Grente4aCOM
1

M#Pi APARECIDA C. RAMOS
Gerente de Projetos da COM

Do acordo. Encaminhe-se ao Sr. Se

IoAdjuito d STN
/ f

.. -

j/fr

-

M/VN)

LI N DRO ci ACOMZZO
Coorden or-Geral de Havees Financeiros
Encaminhe-se à COPEM.

EDUARDO COTYTN
junto do

1ERR)
Nacional
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Noia njfl /2012/COREM/STN
Em-li de outubro de 2012.

A Sra. Coúidci dorn-Gera da COPIEM

Operações de Crédita de Estados e
Municípios - Portaria n° 306, de 10 de setembro
de 2012. Anilisc da Capacidade de Pagamento
para fins de subsidiar a concessão de aval ou
garantia da União à operações de crédito de
interesse do Estado de Santa Catarina.
As%uutn

1.
O Estado de Santa Catarina (Estudo) solicitou coiiccsso de gauuilia da União Pa
contratar a operação de crédito com o Banco Nacional de Descnvolvinicnto Social e Econômico
(I3NDES), no valor de R$ 611.000 mil destinada a Financiar o lrogrania Caminhos do
Descuivnlvinicnto.
2.
A Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e MLIniCipiOs (COPEM),
pJr meio do Memorando n.° 1217/2012/CO1EM/SUR1N(STN/MF-DF. de 17 de setembro de 2012.
solicitou a anâHsc da capacidade de pagamento do Estado para a operação eni referência, a fim de
subsidiar a maiiiíesiação da Secretaria do Tesouro Nacional quanto ao pleito estadual. Àssiuii, foi
realizada a análise da capacidade de pagamento do Estado para todas as operações de crédito a
contratar que constam na 1 0 revisão do Programa de Reestruturaço e Ajuste Fiscal (Programa),
iiicusive da operação pleiteada.
C'.apaidacic de Pagamento segue a nietodvlogia estabelecida na Portaria
do Ministério da Fazenda n°306, de iO de setembro de 2012. com ftindanietflo nos eonceios e
procedimentos definidos na Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional n 543, de 1 de setembro

3.

A análise da

de 2012. Segundo art. 2°da Portaria n° 306/2012 a nietudologia de anãiise esá estruturada em duas
e1apas

1° Etapa - Classificação da situação fiscal associada ao risco de crédito, tendo como
parãniinros indicadores econômico-financeiros; e
? Eapa - enquadramento da operação pleiteada cm sua correspondente siuiaçíio
fiscal, tendo corno parâmetros o indicador de endividarnento e o indicador de serviço
da dívida.
Para a primeira Etapa foram utilizados dados rcrenies aos exercícios de 2009 a
4.
2011 dos )a)anços consolidados publicados. conforme a abrangéncia definida no ad. 10 da Lei

Cuunpkrnentar n° 101. de 4 de niaio de 2000. Coam lbtc subsidiária, foram consultados dados do
Relatório Resumido da Execuçio Orçamentária - RREO. relativo ao 6' bimestre do ano, o Relatório
de Gestão Fiscal, relativo ao 3 quadririiestrc do ano. beni como as inForniaçües constancs do
Sistema de Coleta de Dados Contábeis de Estados e Municípios' - S1STN.
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A situação fiscal do Estudo foi obtida pela pontuação resultante da média ponderada
S.
dos indicadores Endividainento. Serviço da Dívida na Receita Corrente Líquida, Resultado Primário
Servindo a Divida, Despesa com Pessoal e Encargos Sociais na Receita Corrente Liquida.
Capacidade de Geração de Poupança Própria, Participação dos liwestimentos na Despesa Total,
Pai1icipaço das Contribuições e Remuncrnçes do RPPS nas Despesas Previdencirias e Receitas
Tributárias nas Despesas de Custeio, conforme fórmulas e ponderações explicitadas no art. 3' da
Portaria n°306/2012.
É oportuno ressaltar que a pontuação cilada no parágrafo anterior corresponde ao
6.
diagnóstico da situação fiscal do Estado tendo por base as informações obtidas dos balanços dos
três últimos exercícios.
A pontuação apurada na primeira etapa foi de 2.87 que corresponde a urna situação
7.
1sca1 boa e risco de crédito médio. A classificação da capacidade de pagamento correspondente a
esta pontuação é B 7
.

Dos indicadores econõmico-financeiros, destacam-se os seguintes: Endivídarne1110.
S.
Despesa com Pessoal e Encargos Sociais nas Receitas Correntes Liquida Ajustadas e Serviço da
Divida nas Receitas Correntes Líquidas, cujas médias obtidas, observados seus respectivos peses no
resultado Final. contribuíram significativamente para a pontuaç.o alcançada.
A segunda etapa busca qualificar o impacto das operações pleiteadas na situação
9.
fiscal do Estado, via sensibilização, nos indicadores de endividarnento e de serviço da dívida na
situação fiscal do Estado.
Com base na metodologia definida na Portaria n° 30612012 e nos Conceitos e
lO.
procedimentos estabelecidos na Portaria n° 543/2012, foram utilizados os dados do demonstrativo
do cronograma de compromissos da divida consolidada vincenda e das demais condições
contratuais para realizar projeções das relações: i) serviço da dívida pública consolidada e reccila
corrente líquida; e (ii) saldo devedor da divida pública consolidada e receita corrente 1íquida
Foram utilizadas médias aritméticas das prqjeçcs realizadas para esses dois
11.
indicadores, para os próximos cinco exercícios financeiros, para lias de determinar o
enquadramento das operações de crédito pleiteadas aos incisos 11 e 111 do art. 8° da Portaria
n° 306/2012.
Considerando o atendimento do requisito referente à primeira etapa da análise, caia
12.
classificação da situação Fiscal correspondeu a "9." e o atendimento dos requisitos referentes à
segunda etapa da avaliação da capacidade de pagamento. incisos 11 e lii do art, 8° da Poilaria
f 306/2012, as operações de crédito pleiteadas s.n elegíveis, relativamente aos riscos do Tesouro
Nacional, para a concessão de garantia da Unido no que tange à análise de capacidade de
Pagamento.
A classificação obtida resulanc da avaliaçio do enquadramento das operaçaes
13.
pleiteadas aos crilérios da segunda etapa da metodologia da capacidade de pagamento foi de C3
que corresponde à situação cm que não atende ao indicador de Endividamenlo e ao indicador de
Serviço da Dívida, 011 se'a, não atende concoinitanleniente aos itens 1V' e Ill" do capul do art. 8.
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14.
Diante do exposto, submete-se o referido pleito à mani1staço do Sr. Secretário do
Tesouro Nacional quanto ao disposto no art. 9" da Portaria n° 306/2012.

À consideraçio superior.

P.51-rEANNE

VIIL-I)I?A1A(iJO
Gedreeío

L

-

De acordo

tE A F. DW
A~~
Gerente GERES FV

LCA TE

-

id4mçio do Stnhor Siusecrctãrio de Relações Financeiras 1nterovernamen1ais

/

/
1 /
/ /01

'OLIVEIRA

D0 BOTELIJO
£A
O
R<
Coordenador-Geral da COREM, substituto

rda COREM
rdo. À

deraçio do ScnIiorSccrctrio cio Touro Nac

EDUARDOCOUT1NHO G
Subsecretário de Relações Financeiras ij

ais

e

Tendo cm vista as perspectivas de atendimento. p lo Estado, dos critérios da Rcso1uçu n° 43/2001
do Senado Federal quaiilo aos limites de que tratam os incisos 11 e III do ar!. 70 desta Resoluç o,
inaniksto-nie favoraveiniente quanto ao pleilo do Estado com vista a considerá-lo clegivel pura
concesso de garantia da União, nos tenflos da ar!. 90 e do inciso 1 do ari, 10 da Portaria MF
n 30612(1 12.

ã

-

(.4

-

AR O HtJCO AUCUS~
NFHO
Secretário do Tesouro Nacional
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CMcizla dos Indicadores; F1cÍ5

ESTADO: 5€
CLA55IFICAÇÃO DA SITUAÇÃO, FISCAL - INICIAL

5Situação Fiscal é boa - risco de crédito é médio
1

PottuaçAo

2.7

DcrInUnnço

Pesa

Médio

10

3.66

36.59

8

165

13.23

- EçK~~A o

J

II- SerÁço da 01da rias Fle~ em C Tentei- UqIa

Iii - Rem ~o FnmrIo ier..i rido ih DlAda
IV - Despe

com Passoala Encare Sc- mal

ria5 Receitos,

73

- CapaOdadade ~~ do Poup~ Própria
.11

- FOI1kJP.Ç.AO dos rneB1imefloi na Des~ Ta1 #iatada

4

0.07

026

3

4,05

14,05

?fl - Ff1c1paç3o daa ConttIbç5e$ o Romunoraçei do RPP3 nas
Despesas Prèt4deióai
Vi II - Receftai TbutãrIs

W5

Despei.os. de GriIto

$59

Ajirsiadas

0.00
44
Ê

MédIa da re Iaço DB/fCL projetada

Média da Rela~ SvtRCL Proje Lado

0.66

10.90%

mpacxodaOperaçode CrédItia Média darIaçc' DB?EÈCL
proletada
0,22

Impacta daüporaç3o deCrdItc na
Má dia da ReIaço 5v DRCt. projetada

Médiada reIaço D6flCLprojetadawmOF.
o.a

. Crê dlIo

[M11d1dafleIa8o SrDRCt proetadaccin
Op._D Crédito
12,27%

Indicadores para CoiiLraIça de noral Operaçães(Bae flCLe End~Mentode2M11

Ind

dor para Seni'.a da Divida

- Mt1area RCI..
1.170.14934.64

RCL.

lndiçador para Endilddamerkto

Mc'rierdedaRCL

RCL
__
-a,23%

-31,157.931,97
ALÇADA

CLASSIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL - FINAL
C3

1

STN

No atende aos indicadores de endividamento e dseiiço da divida
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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. ORÇAMENTO E GESTÃO
COMISSÃO DE 19NANCIAMENTOS EXT!RNOS
COFIEX
91.' Reunião
RECOMENDAÇÃO N.oJ 2M 2 É de 0

149

de(M1

A Comissão de Financiamentos E~os - COFIEX, no uso das atribuições que lhe são

conferidas pelo Art. 2.6. inciso 1, do Deaeto n.° 3.502, de 12 de junho de 2000.
RECOMENDA
À Senhora Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gesto autorizar, em
substituição a Recomendaçãon 1 28'' datada de 17 de junho de 2011, a preparação do

ProgramalPrqeto, em ate duas fasesnoe seuÍntes termos
1.'Nome: Programe Rodoviário de Santa Cetailna - ETAPA VI
2. Mutuário,. Estado de Santa Catarina
3.. Garantldr República Federativa do Brasil

4. Entidade Flnançiadove Banco interamericano de ÇesenvoMmento - rEstado
pelo equivalente a até US 250.000.000,00
5. Valor do Empréstimo:
& Valor da Contrapartida: pelo equivalente a até US 117.510.000,00 /
de Santa
Catarina
RessalvaS;
a) O Mutuário, previamente à negóaaçáo da operação de crédo externo, deverá demonstrar dispor de
capacidade de pagamento, em Consønãncia com os critérios estabelecidos pelo Ministério da
Fazenda, bem como apresentar as contregarantias aceitáveis ao Tesouro Nacional; e
b) A contrapartida à operação de crédito externo é de responsabilidade exclusiva do Mutuário, e não
poderá conter recursos orluridos do Orçamento Geral da União, ex9epcionados aqueles decorrentes
de transferências obrigatórias e de programação estratégica do Ger4q,Federal
/// N y

M/Aâ

8-111111 ,

Carlos Augusto Viclotto
Secretáno- Executivo

De acordo. Em 22 de

1 altar rrela da
Presidente, suba

de 2011.

Ministr

4i

Mo do Planejamento,
Orcamonto e Gtan

Nota Aaut~o candida pot ozw Romn~ perderá 1icca depútK de dõoorrotvinte equratro
m, contdQ
de publIcço da Re omendçao nà
itó Ó(íçJ cra união.

a pnir da
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GOVERNO DO ESTADO DE SANTA (A TIl RJNA
Gabinete do Governador

Excelentíssimo Senhor,
GUIDO MANTEGA
Ministro de Estado da Fazenda
Brasília/DE

Florianópolis, 12 de dezembro de 2012.
Ofício GABGOV n° 209/2012.

Senhor Ministro,

Com os cordiais cumprimentos, considerando o enquadramento em relação a
capacidade de pagamento do Estado de Santa Catarina na categoria C1, atestado
pela COREMÍSTN, em atenção ao disposto no arts. 10 e 11 da Portaria do Ministério
da Fazenda n. 306, de 10 de setembro de 2012, e considerando ainda o interesse do
Estado de Santa Catarina na contratação de operação de crédito com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID, no valor de US$ 250.000.000,00
(duzentos e cinquenta milhões de dólares), destinada ao Programa de Investimentos
na Implantação e Pavimentação de Rodovias Estaduais e no Fortalecimento do
Departamento Estadual de lnfraestrutura - DEINFRA (BID VI)
A presente operação de crédito atende aos interesses maiores da União, haja
vista que a mesma está inserida no rol das medidas anticiclicas apresentadas pela
Presidente DUma Rousself, com vistas a estimular os investimentos pelos Estados e,
assim, aquecer a economia, atualmente em processo de estagnação com o
aprofundamento da crise financeira global.
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A operação de crédito foi autorizada pela Lei Estadual n' 14.532, de 06 de
novembro de 2008, alterada pela Lei n° 14J16 de 10 de junho de 2009, e tem por
objetivo o financiamento do Programa de Investimentos na Implantação e
Pavimentação de Rodovias Estaduais e no Fortalecimento do Departamento Estadual
de lnfraestrutura - DEINFRA (Programa 131D VI).
No que se refere às garantias a serem prestadas pelo Estado para a
realização da operação de crédito, o art. 30 da Lei Estadual n. 14532/08 alterada
pela Lei Estadual n. 14.716/09, autoriza o Poder Executivo a vincular, como
contragarantias à garantia da União, cotas de receitas próprias a que se refere o art.
155 da Constituição Federal e das transferências constitucionais previstas nos arts.
157 e 159, incisos 1, alínea 'a", e li da Carta Magna, e os créditos previstos na Lei
Complementar federal n° 87, de 13 de setembro de 1996, nos termos do § 40 do art.
167, bem como outras garantias em direito admitidas.
Ademais, o art. 20 da Lei Estadual n. 14.532, de 06 de novembro de 2008,
alterada pela Lei Estadual n. 14.716/09, dispõe que o Orçamento do Estado
consignará, anualmente, os recursos necessários ao atendimento da parte não
financiada do Programa e das despesas relativas à amortização do principal, juros e
demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta Lei.
Diante do Exposto, sem prejuízo da tramitação dos processos nesse Ministério
e considerando o disposto no art. 11 da Portaria 306 do Ministério da Fazenda, de 10
de setembro de 2012, venho solicitar a V Exa. a fineza de manifestar-se quanto à
possibilidade de considerar a citada operação em caráter excepcional, elegível para a
concessão de garantia da União.
Atenciosamente,

JOÃO IIMJNÚ5OLOMBO
na
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Florianópolis, 09 de agosto de 2012

Excelentíssimo Senhor
ARNO HUGO AUGUSTIN FILHO
Secretário da Tesouro Nacional
Esplanada dos Ministérios - Bloco P - Anexo do Ministério da Fazenda
Ala B— Térreo — Sala 22
70.04-900 RrasilialDF
Senhor Secretário,
Dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar a concessão de garantia da União
para a operação de crédito externo entre o Estado de Santa Catarina e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID, objetivando a viabilização do Programa BID
VI, contemplando ações voltadas ao Programa de Investimentos na Implantação e
Pavimentação de Rodovias Estaduais e no Fortalecimento do Departamento Estadual de
lnfraestrutura IJEINFRA, no valor total de US$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta
milhões de dólares).
Condições Financeiras do Pretendido Empréstimo
Valor
US$250.000.000,00
Variação cambial
-Atualização Monetária Juros
LIBOR mais ou menos o Custo de Captação do Banco
Prazo
25 anos
Juros a uma taxa flutuante mais uma margem de 100 pontos
Inadimplência básicos (1%), sem prejuízo da aplicação de encargos
adionais que asseggreimjenpsse de custos.
Atenciosamente,

-

JOhIIÚ

'Q À.---'i1--

OJ
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Pedido de Verificação de Limites e Condições
Operação de Crédito Externo

Ao Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional,

Trata o presente de Pedido de Verificação de Limites e Condições, nos termos do art. 32 da
Lei Complementar n. 101. de 2000, para a realização de operação de crédito externo entre o
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA e o BANCO INTERAMERICANO DE
DESENVOLVIMENTO (BID).
Declaro que foram realizadas consultas técnicas com o agente financiador e a operação será
negociada tendo por base as seguintes condições:

Valor do crédito: US$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de dólares);
Valor equivalente em reais: R$ 468.950.000,00 (quatrocentos e sessenta e oito milhões,
novecentos e cinqüenta mil reais);
Taxa de câmbio: 1,8758 (3111 2/2011);
Finalidade / destinação: Atender ao Programa de Investimentos na implantação e Pavimentação
de Rodovias Estaduais e no Fortalecimento do Departamento Estadual de lnfraestn.jtura DEINFRA - BID VI;
Encargos de inadimplência: Juros a uma taxa flutuante mais uma margem de 100 pontos
básicos (1%), sem prejuízo da aplicação de encargos adicionais que assegurem pleno repasse de
custos;
Fonte/Origem dos Recursos: Externa;
Atualização Monetária: Atualização cambial do dólar;
Taxa de Juros Efetiva: LIBOR mais ou menos o Custo de Captação do Banco;
Prazo Total: 25 anos(
Carência: 6 (sessenta e seis) meses contados a partir da data de assinatura do contraio,
£

Amortizaço: 25 (vinte e cinco) anos contados a partir da data de assinatura do contrato;
Garantias: Unid
Recomendações da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX): n° 1262, datada de 26 de
agosto de 2011, e 1248 de 17 de junho de 2011;
Nome do p rojetolprog rama: BIIJ VI;

73816 Quarta-feira 19
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Informo que acompanha este pedido, em anexo, Cronograma Financeiro na moeda do
empréstimo e Cronograma Financeiro em reais, em base anual. Declaro que o mesmo espelha
todas as condições financeiras apresentadas neste documento.
Encontram-se indicados abaixo os nomes dos representantes formais para fins de contato
iistituconal:
a) Representante do Estado: Wanderlei Pereira das Neves, Diretor de Captação de Recursos e
da Dívida Pública, RG 1560754-2, telefone: (45) 36652793, e-mail: wnevessefazscgovbr;
Finalmente, solicito a completa instrução do processo para fins de envio ao Senado Federal, tendo
em vista sua competência privativa para autorizar operações de crédito externo.
Florianópolis, 10/08/2012

o st
G vernador
Ç
stoe
NSan a
Ín
C J8295122910001-76
Centro Administrativo do Governo
Rod. SC 401 - km. 5 n0 4600
85032-900 - Saco Grande - Florianópolis - SC
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Resultado Fiscal do
Governo Central
Em setembro de 2012, o resultado primário do Governo Central foi
superavitário em 11$ 1,3 bilhão, contra R$ 1,6 bilhão em agosto de 2012.0 Tesouro
Nacional contribuiu para o desempenho da mês com superávit de RS 12,5 bilhões,
enquanto que a Previdência Social (RGPS)eoBanco Central apresentaram deficlis
de R$ 11,1 bilhõese RS 141,7 milhões, lespectivamente.
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receitas do Governo Central apresentaram decréscimo de R$ 399,1

milhões (0,5%), passando de R$ 81,8 bilhões em agosto de 2012, para R$ 81,4
bilhões em setembro de 2012. Esse comportamento decorreu, principalmente,

dos aumentos de R$ 1,3 bilhão 4,9%) na arrecadação de impostos, e de R$ 712,8
milhões (2,9%) nas receitas de contribuições; e diminuições deRS 1,7 bilhão (14,80M
em demais receitas ede R 923,9 milhões 4,1%) nas receitas da Previdência Social.
Em relação às despesas, verificou-se aumento de R$ 3,2 bilhões (4,9%) em
relação a agasto, sobretudo em virtude do acréscimo de RS 5,3 bilhões (19,2%) nas
despesas da Previdência Social e decréscimo de R$ 1,9 bilhão (8,0%) nas despesas

de Custeio e Capital.

do Governo Central, em
setembro de 2072, foi
superavitárioem
R$ 1.3 bilhão, contra
superávit de R$ 7,6
bilhão, em agosto de
2012.
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No acumulado do ano,
o superávit primário
do Governo Central
foi de R$ 54,8 bilhões,,
contra R$ 753 bilhões
apurado no mesmo
período de 2011.

4

-

iP

ComparativamenLeaoacumulado até setembro de 2011, houve redução de
R$ 20,5 bilhões no superávit apurado. Esse comportamento reflete o decréscimo de
R$ 142 bilhões no superávit do Tesouro Nacional, o aumento de R$ 4,3 bilhões no
déficit da Previdência Social e a redução de R$ 13,0 milhões no déficit do Banco
Central.

As receitas do Governo Central apresentaram crescimento de R$ 49,6
bilhões (6,9%) relativamente ao acumulado até setembro de 2011. Esse aumento
é explicado, principalmente, pelo incremento nas receitas da Previdência Social
(R$ 22,2 bilhões), pelo crescimento na arrecadação de impostos (sobretudo em
função docrescimento de R$ 6.7 bilhões em IRRF edo R$ 3,9 bilhões em IRPJ).de
contribuições (acréscimo de R$ 10,4 bilhões na Cofins e de R$ 3,0 bilhões rio P151
Pàsep), das receitas diretamente arrecadas (crescimento de R$ 5,2 bilhões) e da
cota parte de compensações financeiras (crescimento de R$ 4,2 bilhões). Por outro
lado, houve redução de R$ 4,3 bilhões na arrecadação daC1DE e de R$ 1,8 bilhão
naCSLL.
As transferêndas a Estados e Municiplos apresentaram aumento de RS 8,1
bilhões (64%) no perlododejaneiro a setembro de 2012 em virtude, principalmente,
do aumento observado nas transferências constitucionais (R5 3,9 bilhões) e no
repasse de royalties de exploração de petróleoegás natural (AS 3,4 bilhões).
Relativamente ao mesmo período do ano anterior,as despesas do Governo
Central cresceram R$ 62,1 bilhões (11,8%) destacando-se os incrementos de
R$ 31,2 bilhões (16,8%) nas despesas de Custeio e Capital e de R$ 26,5 bilhões
(12,9%) nas despesas da Previdência Social.
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Receitas do
Tesouro Nacional
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As receitas de impostos
e contribuições
apresentaram
crescimento de 4,9% e
2,9%, respectivamente,
relativamente ao mês
anterior, em função
sobretudo, de fatores
sazonais.
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Receitas do Tesouro Nacional
Resultado Mensal em Relação ao Mês Anteor
A receita bruta do Tesouro Nacional apresentou crescimento de R$ 233,5
milhões (0.4%1 passando de RS 61,7 bilhões, em agosto, para RS 62.0 bilhões,
em setembro de 2012. Este comportamento é explicado, principalmente, pelos
aumentos de R$ 1,3 bilhão (4,9%) em impostos e de P5 712.8 milhões (2,9%) em
contribuições, bem corno pela redução de R$ 1,7 bilhão (14,8%) em demais receitas.
Em setembro as receitas de

Impostos federais totalizaram R$ 26.9
bilhões e as de contribuições R$ 25,1
bilhões, apresentando em seu wnjunto
um crescimento de R$ 2,0 bilhões (3,9%)
em relação aos valores apurados em
agosto. Essa evolução reflete, sobretudo:

a

1I

aumento de R$ 1,2 bilhão
(21,2%) e de R$ 615,2 milhões (18,9%)
na arrecadação de IRPJ e CSLI.
respectivamente, devido, principalmente, apagamentos extraordinários, realizados
em setembro. por pessoas jurídicas do setor financeiro e sujeitas ao regime de
apuração do IRP.J com base na estimativa mensal; e
i)

U) decréscimo de R$ 451,1 milhões (15,2%) na arrecadação do Imposto de
Importação.

No acumulado de
2012, a receita bruta
do Tesouro Nacional
apresentou cresclmenro
de5,6%em relação ai,
ano anterior, refletindo
o comportamento dos
principais indicadores
econômicos que afetam a
arrecadação tributário.

As demaí5 receitas do Tesouro Nacional registraram redução de R$ 1,7
bilhão (14,890, tendo sido influenciadas, especialmente, pelas seguintes variações:
i) decréscimo de R$ 2.2 bilhões (38.2%) na arrecadação de dividendos; e
ii) aumento de P5 750,7 milhões (26,7%) nas receitas diretamente
arrecadadas.

Receitas do Tesouro Nacional
Resultado Acumulado no Ano em Relação ao Ano Anteor
Na comparação com os primeiros nove meses de 2011, a receita bruta do
Tesouro Nacional apresentou crescimento de R$ 31,4 bilhões (5,6%), passando
de R5 562,2 bilhões para R$ 593,7 bilhões. Esse comportamento deveu-se, em
grande medida, ao desempenho dos principais Indicadores macroeconômicos que
influenciam a arrecadação de tributos como a produção industrial, o volume geral
de vendas e a massa salarial.
O crescimento na arrecadação de impostos e contribuições decorreu,
principalmente, dos seguintes fatores:
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0 crescimento de 115 3,9
bilhões (4,9%) no 1 APi e decréscimo de
AS 1,8 bilhão(3,9%) naCSLL. Adiminulção
da CSLL& explicada, principalmente, pelo
pagamento em julho de 2011, de débitos

1)fl

em atraso no valor de R5 5,8 bilhões, sem
correspondência em 2012;
li) incremento de RS 10,4 bilhões
(8,9%) na Cofins e de R$ 3,0 bilhões
(96%) no PIS/Pasep, devido, sobretudo,
ao crescimento de 8,0% do volume de vendas de dezembro de 7011 a agosto de

2012 em relação a dezembro de 2010 a agosto de 2011 (PMC-lE), bem como ao
acréscimo de lIS 1,8 bilhão na arrecadação de PlS/Cons importação em relação a
2011;

iii)crescimento de P5 6,7 bilhões (77%) no IRRF, devido, especialmente à
elevação de P5 4,4 bilhões (8,7%) do IRRF - Rendimentos do Trabalho, decorrente
da variação de 13,4% da massa salarial e da correção da tabela progressiva em 45%
a partir dejaneiro de 2012; e
iv) aumento de R$ 3,6 bilhões (18,8%) no Imposto de Importação - II e IPI

Vinculado à Importação, decorrente principalmente da conjugação das elevações
de 0,8% nó valor em dólar (volume) das irnportaçâes, de E,4% na aliquota média
efetiva do IPI -Vinculado1 dei 7,6% na taxa média de câmbio e da redução de 0,6%
na alíquota média efetiva do Imposta de Importação.
Oconjunto das demais receitas doTesoura Naciana lapresentou crescimento
de RS 4,0 bilhões (4,5%), em relação aos primeiros nove meses de 2011, decorrente
dos seginntes fatores
i) aumento de P5 4,2 bilhões (19,4%) em cota parte de compensações

financeiras e crescimento de R$ 5,2 bilhões (208%) na arrecadação das receitas
diretamente arrecadadas pelas ôrg ãos, fundas e fundações;
ii)decréscimo de R$ 7,3 bilhões em outras receitas, devido ao recolhimento,
em junho de 2011, no valor de P5 6,7 bilhões, em decorrència da consolidação/

antecipação de parcelas de débitos do parcelamento especial previsto na Lei
no 11.941/2009 contra AS 12 bilhão no mesmo mês de 2012; e
iii)comparativamente a 2011, a arrecadação de dividendos cresceu P5 2,4
bilhões 1 3,9%) em 2012.

No acumulado do ano,
houve aumento de R$ 4,2
bilhões na arrecadação
da co tu parte de
compenso çes financeiras
em relação ao ano
anterior.
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Transferências do Tesouro Nacional
Resultado Mensal ern Relação ao Mês Anterior
Em setembro de2ol2,as tr ansferência sa Estados Municípios apresentara m
diminuição de R$ 3,3 bilhões 23,0%), totalizando R$ 10,9 bilhões, contra R 14,2
bilhões no mês enterior. Esse comporternento resufte de:

l)decréscin,odeR$2,2bilhôesnas
transferências de royalties de petróleo.
i nstituídas pela Lei n 9.478/1997, em
decorrência da sazonalidade do repasse
de recursos provenientes de participação
especial pela exploração de petróleo e
gás natural em agosto, sem contrapartida
em setembro;

-

T....0
141

0~

—_
1

ii) redução de RS 1.0 bilhão
frerite a agostonas trensferênias
constitucionais, reflexo da arrecadação dos tributos compartilhados (IR e 1PI); e

As transferências a
Estados e Municipios

apresentaram
decrèscimo de RS 3,3
bilhões (23,0%) em
setembro de 2012, frente
ao mês anterior, em
decorrência de fatores
sazonais.
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Transferências do Tesouro Nacional
Resultado Acumulado no Ano em Relação ao Ano Anterior
No comparativa do acumulado de 2012 contra o mesmo penado de 2011,
as t ransfer4 ncdas a Estados e Municípios apresentaram, em seu conjunto, aumento
da AS 8,1 bilhões (6,6%), elevando-se da R$ 122,7 bilhões em 2011 para AS 130$
bilhões em 2012. As principais variações no período fora m.1) aumento de R$ 3.9 bilhões (4,2%) nas transferências constitucionais (IR,
1 P e outras), reflexo da maior arrecadação das receitas compartilhadas (IR e IPI), e

Nos primeiros nove
meses de 2012,
as transfer~las

ii) incremento de RS 3,4 bilhões (24,8%) nas transferências de royalties
de petróleo advindos do aumento dos repasses de recursos provenientes de
participação especial pela exploração de petróleo gás natural.

de 6,6%, passando de

R$ 1227 bilhões em
2011 para R$ 730.8
bilhões este ano.
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Despesas do Tesouro Nacional
Resultado Mensal em Relação ao Mês Anterior
Em setembro, as despesas do Tesouro Nacional totalizaram FiS 36.1 bilhões,

representando um decréscfrno de 115 2,0 bilhões (5.3%) em relação a 1190510 de
2012. Essa diminuição decorreu principal mente do decréscimo de R$ 1.9 bilhão nas
despesas de Custeio e Capital.
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As despesas de Custeio e Capital diminuiram RS 1.9 bilhão (8.0%) em relação
ao rnes anterior. Este comportamento deve-se, sobretudo, aos seguintes fatores:

As despesas de Pessoa!
e Encargos Sociais
apresentaram um
decréscimo de 0,5%
em relação ao mês
anterior..

1) diminuição de RS 1.1
bilhão (25.3%) nas despesas do
FAT. O pagamento do abono
salarial observa o calendário
referente ao exercucio 2012/2013
(agosto/2012 a julho/2013),
regulamentado

rjt ,

$

kn,çj

(.txuoIdU.aflD'

pela Resolução

Codefat n 695/2012; e

li] decréscimo de RS 1.1
bilhão (63%I em Outras Despesas
de Custeio e Capital decorrente
principalmente do decréscimo
de R$ 1,2 bilhão (8.796) nas
despesas discricionárias.
As despesas de Pessoal
e Encargos Sociais totalizaram
R$ 14,0 bilhões no mês frente
a R$ 14.1 bilhões em agosto de
2012, uma diminuição de0,5%.
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Despesas do Tesouro Nacional
Resultado Acumulado no Ano em Relação ao Ano Anterior
As despesas do Tesouro Nacional apresentaram aumento de RS 35.5 bilhões
(11,2%) em relação aos primeiros nove meses de 2011. destacando- se as variações
de R$ 31,2 bilhões (16,8%) nas Despesas de Custeio e Capital e de RS 4.3 bilhões
(3,3%) nos gastos com Pessoal e Encargos Sociais. Cumpre destacar que, em
percentual do PIB, houve decréscimo de 0,13 p.p. do PIA nas despeças de pessoal.
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O
aumento
de
na
R$ 31,2 bilhões observados
nos gastos com Custeio e
Capital, quando comparados
ao mesmo período de 2011. (eØ
"%j
Ã,dk
pode ser explicado por:
Ofe bsaneb'

i)

crescimento

de

R$ 23,2 bilhões (17,5%) nas

FAC

Oii'

Outras Despesas de Custeio
variações
e Capital. As
mais
significativas
foram:
a) aumento de R$ 15,1
bilhões (14,7%) nas despesas
discricionárias; b) crescimento
de R$ 6,3 bilhões (35,1%) nas
despesas da PAC; e c) redução
de R$ 2.2 bilhões (54.9%)
nos desembolsos relativos a
créditos extraordinários.
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No acumulado do
OflO, os gastos com
investimentos do
PAC apresentaram
incremento de R 6,3
bilhões (35,7%)ern
relação ao mesmo
penado de 2011.
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despesas

discricionárias,
maiores
as
variações foram observadas
nos gastos do Ministério da
Saúde, com aumento de (IS 6,2
bilhões (14,9%); do Ministério

Nos nove primeiros
meses de 2012. as
despesas com pessoal
e encargos sociais
reduziram 0,13p.p.
do PIB em relação a
Igual período de 2011,
atingindo 4,31% em
2012 ante 4,18% em
2011.

da Educação, com incremento
de R$ 4,1 bilhões 26,1%); e do
Ministério da Desenvolvimento
Social, com aumento d€ R$ 3,1
bilhões (21,2%);

ii) aumento de R$ 3,6
bilhões (13$96) nas despesas da
FAI, justificadas principalmente
pelo reajuste de 14,13% no
valor do beneficio do Seguro
Desemprego (Resolução Codefat

n'6851201 1);
iii) incremento de R$ 3,4
bilhões (118,4%) nos gastos com
benefícios assistenciais (LOAS/
RMV), em relação ao mesmo
periodo de 2011. Essa variação é
explicada pelo aumento de 5,1%
na quantidade de beneficias
emitidos e pelos reajustes de
5.9% e de 14.1% do salário
mínimo nos anos de 2011 e 2012,
respectivamente; e
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iv) aumento de R$ 934,2 milhões (12,4%) rios dispêndios corri Subsídios e
Subvenções Económicas, alcançando R$ 8,4 bilhões rio acumulado até setembro
de 2012. contra R$ 7.5 bilhões rio me5mc, período de 2011. Este resultado decorreu
da execução dos seguintes Programas: a) Custeio Agropecuário (crescimento de
R$ 802.5 milhões); b) Programa Aquisiço do Governo Federal - AG (crescimento de
RS 627,9 milhões) e c) Programa de Sustentação do Investimento- P51 (crescimento

de RS 322.7 milhões).
Os dispêndios com a folha salarial registraram decresci~ de 0.13 pp do
P18. passando de431%em 2011 para 4.18% do PIB em 2012. Em termos nominais.
houve crescimento de R$ 4,3 bilhões (3,3%), passando de R$ 131,6 bilhões em
2011. para RS 135.9 bilhões em 2012. Cumpre destacar que houve redução no
pagamento de precatórios e sentenças judiciais de pessoal de RS 1.1 bilhão em
relação ao mesmo per (odo do ano anterior.

O montante de restos a pagar (RP)
pagos até setembro de 2012. segundo
a ótica do Decreto de Programação
Orçamenti1a e Financeira, relativos a
custeio e investimento, exceto Programa

ZIJ

M

de Aceleração do Crescin'iento (PAC).

correspondeu a R$ 21.3 bilhões. Do total
dos RP pagos, a execução concentrou-se.
principalmente, nos Ministérios da
Educação (RS 5.2 bilhões), da Saúde
(R$ 4.9 bilhões), da Defesa (RS 2.9 bilhões) e da Gência e Tecnologia (R$ 1.4 bilhão).
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Previdência
Social
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Em setembro de 2072,
a Previdência Sacio!

crr

R$ 77,1 bilhões contra
dê 15 cit de R$ 49 bilhõ es
em agosto, devido,
principalmente, ao
pagamento antecipado
da parcela do
abano equivalente à
gra tificação natalina.
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Previdência Social
Resultado Mensal em Relação ao Mês Anterior
Em setembro de 2012. o Regime Geral da Previdència Social (RGP5)
registrou deficit de R$ 11,1 bilhões, contra um déficit de 0$ 4.9 bilhões em agosto.
Os principais fatores que contribuíram para este resultado foram:
i) acréscimo de 11$53 bilhões (19,2%) nas despesas com beneficias frente a
agosto de 2012 devido. principalmente, ao pagamento antecipado de parcela do
abono equivalente à gratificação natalina a parte dos segurados e dependentes da
Previdência; e
II) diminuição de AS 923,9 milhões (4,1%) na arrecadação liquida frente
aos ingressos liquidas de agosto de 2012. devido ao início dos efeitos, a partir de
setembro das desonerações Instituídas por meio da Medida Provisória n0563/20112,
com reflexos sobre a arrecadação tributaria.

Previdência Social

Resultado Acumulado no Ano em Relação ao Ano Anterior
Em relação ao acumulado do ano anterior, o déficit previcienciã rio passou
de 1,14% para 120% do PIO. Em termos nominais, o aumento registrado no déficit
foi de 0$ 4,3 bilhões (12,4%). A arrecadação líquida apresentou aumento de 11$ 22,2
bilhões (1 30%). Isso se deve ao crescimento da massa salarial de 13,36% calculada
para o período entre dezembro de 2011 a agosto de 2012, comparativamente ao
mesmo período do ano anterior, que repercute nas contribuições sobre folha de
pagamento.
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As despesas com benefícios
apresentaram aumento de R$ 26,5
bilhões (12.9%) comparativamente
ao mesmo período de 2011 devido,
principalmente, aos seguintes fatores:

Dezembro de 2012

13

No acumulado do ano,

i) aumento de R$ 76,17 (9,4%) no
valor médio dos benefícios pagos pela
Previdência, como consequência do
reajuste do salário mínimo e doeurnento
dos beneficioscom valores acima dopiso;e

à. 1/I1

I

o déficit do previdência
correspondeu a 1,2%
do P16.

1d1

ii) elevação de 771,6 mil (3.1%) na quantidade média mensal de benefícios
pagos.
No estoque de benefícios de 2012, comparado ao de 2011, destacam-se
os aumentos de 561,1 mil aposentadorias (3,5%), de 169,6 mil pensões por morte
(2.5%) e de 25.4 mil beneficiO5 de auxilio-doença
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Dívida Líquida do
Tesouro Nacional
A Divida Liquida do Tesouro Nacional - DLTN alcançou o montante de
R$ 969.2 bilhões em setembro de 2012. Com paracívamenle ao més anterior, houve
aumento de RS 4,C bilhões. consequência doaumentode R$ 4,0 bilhões no estoque
da dívida interna líquida e de R$ 782.1 milhões na dívida externa líquida.
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1214.9562

11.5%

14453,1
14-9*9
117$
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27.5%

9.1%
4.9%
-44.3%
43%

Em setembro de 2012,
a Divida Liquida do
Tesouro NaconaI
atingiu 22,3% do P18,
mantendo o mesmo
patamar quando
comparado a agosto
de2012.

12..

Em relação a setembro de 2011, a D(-TN aumentou R5 40.3 bilhões. Essa
diferença é resultado do acréscimo de R$ 36.0 bilhões no estoque da divida interna
liquida e de RS 4,3 bilhões no estoque da divida externa liquida.
Em 94 do PIB. a DLTN diminuiu
0.5 p.p, no mesmo período, passando de
22,8% em setembro de 2,011 para 22,3%
em setembro de 2012.
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Em relação ao
a Divida Interna
Liquida apresentou
um decréscimo de 0,4
p.p. em comparação a
setembro de 2011.
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No mês de setembro. a Dívida Interna Liquida do Tesouro Nacional totalizou
AS 880.6 bilhões, apresentando, em relação ao mês anterior, um aumento de
AS 4.0 bilhões, resultado do aumento de AS 50,2 bilhões no estoque da divida
interna bruta e de RS 46,2 bilhões nos haveres internos. Como percentual do PIO, a
Divida Interna Liquida do Tesouro Nacional representou o equivalente a 2113% em
setembro de 2012.
Relativam enteaoanoanterlor, houve acréscl mode R$ 36,0 bilhões, pastando
de AS 844.5 bilhões, em setembro de 2011. para R$ 880.6 bilhões em setembro de
2012. Esse comportamento decorreu do acréscimo de R$ 234.5 bilhões no estoque
da dívida Interna bruta e de AS 198,5 bilhões no estoque dos haveres internos.. Em
relaçaoao PIO, houve decréscimo de 0.4 p.p.. passando de 20,7% para 203%.
A Dívida Mobiliária (Divida Pública Mobiliária Federal interna - DPMFO,
descontadas as aplicações do FAT e de outros fundos públicos em títulos federais.
aumentou R$ 50,6 bilhões em relação ao mês anterior. Essa variação pode ser
explicada pela emissão liquida de AS 23,6 bilhões e pela apropriação de Juros no
valor de AS 21,5 bilhões,
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Na carteira de títulos em poder do público, o aumento de RS 37.1 bilhões
está associado b emissão liquida de AS 23,6 bilhões e á apropriação de juros no
valor de 13,6 bilhões. Na carteira de títulos do Banco Central. houve aumento de
RS 8,0 bilhões que pode ser explicado pela apropriação de juros no mesmo valor.
Não houve resgate ou emissão no período.
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Os haveres Internos do Tesouro Nacional cresceram AS 46,2 bilhões em
relação ao mês anterior, refletindo: 0 maior volume das disponibilidades internas; ii)
decréscimo de AS 37,2 bilhões nos haveres da administração ind ireta;e iii) aumento
de RS 21,3 bilhões nos haveres administrados pela STN e de RS 5.3 bilhões nos
haveres junto aos governos regionais.

A evolução da Divida
Mobiliária Interna
do Tesouro Nacional
no mês é explicada
pelo resgate liquido
de R$ 236 bilhões e
apropriação de juros
de R$ 2 7,5 bilhões.
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Nos haveres da administração indireta, houve decréscimode RS 218 bilhões
no saldo da FAT e de R$ 16,1 bilhões nos saldos dos demais fundos. Os saldos dos
Fundos Constitucionais flegionalsaumentaram RS 6072 milhões no mês.
Nos saldos dos haveres administrados pela STN, a maior variação foi
verificada no saldo dos haveres de legislação especifica com aumento de RS 20.9
bilhões. Esse aumento é decorrente das operações de concessão de crédito ao
Banco do Brasil (Contrato n° 753/12) no valor de AS 8,1 bilhões e à Caixa (Contratos
nos 752112 e 7W1 2) nos valores de R$ 6,8 bilhões (PMCMV - Programa Minha Casa
Minha Vida) e R$ 6,2 bilhões respectivamente, conforme autorizada pela Medida
Provisória n 581, de 20 de Setembro de 2012.
Quanto aos haveres junto aos governos regionais, houve aumento de R$ 4,4
bilhões nas dívidas renegociadas ao amparo da Lei n'9.496,'97, de R$ 1,2 bilhão nas

dividas renegociadas ao amparo da MP no 2.185/01 e redução de R$ 380,0 milhões
nas dívidas retlnanciadasao amparo da Lei n"8.727/93.

Dívida Externa
Líquida
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Em setembro de 2012. a
Dívida Externa Liquida
totalizou R$ 88,6
bilhões, equivalentes a
2.0% do PIB.
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Em setembro, a Divida Externa Liquida do Touro Nacional totalizou
R5 88.6 bilhões, contra R5 87,8 bilhões em agosto. Houve aumento de R$ 782,1
milhões em relação ao mês ani:ericr. A apropriação de juros totalizou RS 645.1
milhões no período e o resgate liquido R$ 53.9 milhões. A variação cambial não foi
significativa..

0WlDAM0611lARA

2-712.

-LY.2

SA.M45.9

IFi5

em
v1oAco.4uRAr.ML
Uuug InSrn.c1x
ic

fpmenTLxn~

572-1
4)4.4

•4

4.414.1

4.0

-2.)13.0

32.*

34052

1.0

0.0

114.S

0,0

7.3

U.Q

117.3

-17L3

710

152

2-3.5

GELI&

-132.3

2*4

-34.2

446

.3

2233

93520,1

-0.3

-46.3

4914$

60I9
1.

12-IOL3

--

7&6030

M32
-1

-

U..3279
591 ,9

-..

I,DUe: OuøO Nèc
UUb bUP 4

1. Indube^r4nei
2 r,r-e
lO4

3. A piuti de JIrL'2010. e
da OPW&

d.e ii. p
iii
4Fc9IIIó p !uIprncá n neSi d
T
cIe dd 14d mobIi

unw.4du p mu,4i Ioc. peSa ta d c.mbic
pc md, d.1*.4bh4ndr-c 1
dc$oqi4

de prãõd

._

de

Comparativamente ao ano anterior, o acréscimo foi de AS 4.3 bilhÕes,
passando de R$ 84.3 bilhões, em setembro de 2011. para AS 88.6 bilhões, em
setembro do 2012- Do estoque total da divida externa, a divida mobiliária
corresponde a 86.1% (AS 76.6 bilhões) e a divida contratual representa 1 3.%
(AS 12.3 bilhões).
Em proporção cio FIB, a Divida Externa Liquida do Tesouro Nacional
manteve-se est.vel em comparação ao mês anterior. Comparativamente ao ano
anterior, houve decréscimo de 0.1 pp. passando de 2,196 em setembro de 201 1
para 2.0% em setembro de 2012.

Brasil emite novo título de
10 anos no mercado externo
No mês de setembro. o Tesouro Nacional emitiu um novo

título de referência (benchmark) de 10 anos, o bónus Global
2023. no '.ralor de U 5 S 1,35 bilhão. A emissão foi realizada
ao preço de 99456% do valor de lace do titulo. resultando
em yield (taxa de retomo para oinvestidor) de 2,686% aa_
a menor taxa da história para um papel da dívida pública
externa brasileira.
O lançamento de um novo titulo de 10 anos no
mercado externo e-stó em linha com os objetivos da
Tesouro Nacional, em particular, aquele que busca o
aperfeiçoamento do perfil do passivo externo, com vistas a
consolidar a curva cfeJuro5 externa em dólares por meio da
manutenção de pontos de referência.
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Anexos
a) Lista de Abreviaturas
b) Tabelas do Resultado Fiscal (Informação dos. 12 mesesanleriores):
Tabela Ai - Resultado Primário do Governo Central
Tabela A2 - Reeita5 Primárias do Governo Central
Tabela A3 - Despesas prinrias do Governo Central
Tabela A4 - Execução Financeira do Tesouro Nacional
Tabela AS - Relacionamento Tesouro/Ban co Central
c} Tabelas da Dívida (Informação dos 12 meses anteriores):
Tabela A6 - Dívida Liquida do Tesouro Nacional
Tabela A7 - Dívida doTesouro Nacional
Tabela AS - Haveres do Tesouro Nacional
d) Outras informações:
Tabela A9 - Investimento do Governo Federal por órgão
e) Boletim de Tia nsíerencias para Estados e Mun icip ios - Boletim FPE/FPM/JPI Exportação

Lista de Abreviaturas
Abreviaturas mais comuns do Resultado Fiscal
(aged - Cadastro Geral de Em pregados e Desempregados
C1 ot - Gi>n tribu kão de Intervenção no Doniíruo &ori&niw
CoIins - ConirilxUço para o Fàiarioameiito da Seçpieidade Social
CPM F - Coriibuição Provisória sobre Movi rnernaçao Financebra
CPSS - Contnb uiçâo para o Plano de Segund.ade Social do Sewidor Público
cSIL - Contribuição Social sobre Lucro Liquido
Erngea - Empresa Gestora de Ativos
FAT - Furidode Amparo ao Trabalhador
FGTS - Fundo deGarannia poi' Tempo de Serviço
FistI - Fundo de Fiscalização das Telesomunkações
FND— Fundo Nacional de Desenwolvirriento
FPE - Fundo de Paiiicipaçãode Estados
FPM - FundodeParticlpaçãodeMiirilcip[os
Furideb - Fundo de Manuençao e t)esenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Pro&ssâonars da Educação
ICMS - imposto sobre ~ação deMerca.dcwiase Serviços
IGP-DI - lndke Geral de Preços [Dispo nbilidade Interna)
II - Imposto de Importação
N 5 - Instituto Nacional de Segunidade Social
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IOF - mi

posto sobre Operações de Crédito. (ãmhio e Seguros
P1 - Imposto sobre Produtos Industrializados
IRPF - Imposto de Renda de Pessoa Física
IRPI - Pmposlo de Renda de Pessoa Jurídica
IRRF - Imposto de Renda Relida na Far.tc
LOAS - Lei Drqãrsica de i%.sslstêncla Social
PAC - Programa de Aceleração do Cresciiento
Paes - Parcelamento Especial
Pasep - Picigra ma de Founaço do Parri rnÓnk do Se ruldor Público
PESA - Proqrarna Especial de Saneamento de Ativos
PGFH - PNroc u wado ~ Geral d d Fizenda ftaiw.õI
P16 - Produto Interno OrLItO
P15 Programa de integração Social
PDX - Prog rna das O perç das Ofi id~ de C @é dfto
PVGCK - Pog rama de 1 ricevrtí.ro as Exporrçô - P.j w.-e~ Uamã~bal de
dkm Ap

PSH - Pr yrua deSiabs.icoã Hab
P51 - P ~rarna de 5 Lteritação do 1 avestinierito
- Prug rria de ~upewaçãu Fisc
RFR - lceitaFederatdoRras
RGPS - Rcgkre G ~da P mwklé rida S
IMV - Renda Mensal Vibc
Abreviaturas; niais comuns da Divida
FcioeSi
BHDES Ro
de
(Fi - (er-tllcJo FiceIro do Tesoir.10 (séries)
CV5 - btuo repiao da dlívbda do FCVS

DP N-- - Dívida Púba Fed~ Externa
DPMFi - Dívida Pú bica M obMiá ~ Fec91~ Interna
F CV5 - Fundo de Co'rnpen5.aço dbeVa~~ 5 Mts
fies - Fez~ de Fhnpt.uu.jao Esumía~ do ETirIOSI.qICI

iGP-IA - Ír,cee G~ de Prçci (Ji1erc)
1 ricra - 1rtitLito

NanSm~ l de Cal orí aç ao e ~cw~ Aq ia ria
1 TR - lnWoslxl TeavÉD=11M Ibeal
1 PCA - Índice de Preços ao ÇCNI~Mik~ Arl lado

L FT - L.r4i F ar.cu-. do Tesoio (31é Ii
Liii - Letras do Tesoto Hadori
N TH - N atas do Tescuo H cio.0 5é Fies)
PA F - PLano Ao 1 de Fkclarnionto
SeIc - 5 ha~m Eedal de Ièquklação e Ctistóca
TDA - FituI da Divida Agrj ria
7 R - Ta ~erew~
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ItTESOURoNACIONAL
Boletim FPE / FPM 1 I PI Exportação
Fundos de Participação dos
Estados, Distrito Federal e Municípios
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Demonstração da Des. d. Cálculo
Os valores d5errnoldos para cada Fundo foram
rUrlo. de parcela da arecadaç3o do Impoeto eobre Pro&toe lMustrIal7ados - IPI e do
~ode Renda - R ro período de 2110812012 e 2010912012, conforme demonslritiyo ababe'
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• EiW incluidos naarrecarieçáo liqulda acima R$34.093 m4 de IR eRI 7.255 mil de P1, classcados por estinadce com base r
Portaria MF nb 222. de 20 da maio de 2009. em relaçhÕ a arrecadaçlo de abril a
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Fundos de Participação. também icluida na tabela acima. ocorreu em 27/0912012.
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Resolução DE--/—
MINUTA DE
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO No. IOC-BR

entre o

ESTADO DE SANTA CATARINA
co

BANCO I?ITERANÍERICANO DE DESENVOLVIMENTO

Programa de Jnfraestrutura Logística de Santa Catarina
(Programa Rodoviário de Santa Catarina - Etapa VI - Autorizado pela Lei 14532
de 6/11/2008)

-

ffiata prevista)

LEGi3G0/C5iLDI3D0C5: 3693O44

Advogada do Projeto: Cristina Celeste Mano
NOTA: ESTA MINUTA É PRELLWNAR E INFORMAL NÃO CONSTITUINDO UMA
PROPOSTA DE CONTR4TO, A MINUTA. FINAL SOMENTE SERÁ ENVL4DA DEPOIS
DA APROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PELA DIRETOPJA EXECUTIVA DO BANCO
INTERAMEPJcANO DE LIESENVOL PIMENTO.
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CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
DISPQSJCÓES ESPECIAIS
INTRODUÇÃO
Partes.L ObjetoElementos 1ntcrantes, Órão Executor e Garantia
1. L4RTES E OBJETO DO CONTRATO
CONTU.ATO DE EMPRÉSTIMO celebrado no dia - de
de 20_ entre o Estado
de Santa Catarina, da República Federativa do Brasil, a seguir denominado "Mutuário', e o
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, a seguir denominado "Banco",
para cooperar na execução do Programa de lnfraestrutura Logística de Santa Catarina (Programa
Rodoviário de Santa Catarina - ETAPA VI) , a seguir denominado "Programa", que consiste na
melhoria das condições físicas e operacionais da in&aestrutura rodoviária estadual. O Anexo
único apresenta os aspectos mais relevantes do Programa.

2. ELEMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO E REFERÊNCIA ÀS NORMAS
GERAIS
(a)

Integram este Contrato as Disposições Especiais, as Normas Gerais e o Anexo
Único, que se juntam ao presente. Se alguma estipulação das Disposições
Especiais, do Anexo Único ou do Contrato de Garantia não concordar ou estiver
em contradição com as Normas Gerais, prevalecerá o disposto nas Disposições
Especiais, rio Anexo Único ou no Contrato de Garantia, conforme o caso.
Quando existir discrepância ou contradição entre estipulações das Disposições
Especiais, do Anexo Único ou do Contrato de Garantia, será aplicado o princípio
de que a disposição específica prevalece sobre a geral.

(b)

As Normas Gerais estabelecem pormenorizadamente as disposiçõe§ de
procedimento relativas á aplicação das cláusulas sobre amortização, juros,
comissão de crédito, inspeção e supervisão, conversões, desembolsos, bem como
outras disposições relacionadas com a execução do Programa. As Normas Gerais
incluem também definiçes de caráter geral.

3. ÓRGÃO EXECUTOR
A execução do Programa e a utilização dos recursos do empréstimo outorgado pelo
Banco serão efetuadas totalmente pelo Mutuário, por intermédio do Departamento Estadual de
Infraestrutura DEINTRA, a seguir denominado "órgão Executor ou IIDEINFRArP, autarquia
estadual, vinculada a SIE, cuja capacidade Iegal e financeira para atuar nessa qualidade é
atestada pelo Mutuário.
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4. GARANTIA
Este Contrato fica sujeito a que a República Federativa do Brasil, a seguir denominada
"Fiador", assine o Contrato de Garantia e assuma as obrigaçôes nele estipuladas.
S.

DEF1NICÕES E SPECrFICAS

Para os fins deste Contrato, adota-se a seguinte definição, além das contidas no
Capitulo II das Normas Gerais:
(a) "Programa" - significa o programa ou projeto para cujo financiamento contribui o
Empréstimo;
(ID) "SIE" - significa a Secretaria da Infraestrutura do Estado de Santa Catarina.
CAPÍTULO 1
O Empréstimo
CLÁUSULA 1.01. Valor e Moeda de Aprovação do Emsjj.no. Nos termos deste
Contrato. o Banco se compromete a conceder ao Mutuário, e este aceita, um empréstimo no
montante de até US$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de Dólares), a seguir
denominado o Empréstimo", para contribuir para o financiamento do Programa.
CLÁUSULA 1.02. SoIicitaço de desembolsos e moeda dos desernbolsos. (a) O Mutuário
poderá solicitar ao Banco desembolsos do Empréstimo de acordo com o disposto no Artigo 4.03
das Normas Gerais.
(Ei)
Todos os desernbolsos serão denominados e efetuados em Dólares, salvo nos
casos em que o Mutuário opte por um desembolso denominado em moeda distinta do Dólar, de
acordo com o disposto no Artigo 5.01 das Normas Gerais.
CLÁUSULA 1.03. pininibiIidade de moeda. Se o Banco não tiver acesso à moeda
solicitada pelo Mutuário, o Banco, de comum acordo com o Mutuário e com a no-objeção do
Fiador, poderá desembolsar o Empréstimo em outra moeda de sua escolha.
CLÁUSULA 1.04. Prazo para desembolsos. O Prazo Original de Desembolsos será de 5
(cinco) anos, contados a partir da data de entrada em vigor deste Contrato. Qualquer extensão do
Prazo Original de Desembolsos deverá contar com a anuência do Fiador e estará sujeita ao
previsto no Artigo 3.02(f) das Normas Gerais.
CLÁUSULA 1.05. Crouorama deAmortj2avo. (a) A Data Final de Amortização é a data
correspondente a 25 (vinte e cinco) anos contados a partiT da data de assinatura do presente
Contrato. A VMP Original do Empréstimo é de 15,25 (quinze vírgula vinte e cinco) anos.
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(1,)
O Mutuário deverá amortizar o Empréstimo mediante o pagamento de prestações
semestrais,, consecutivas e, na medida do possível, iguais. O Mutuário deverá pagar a primeira
prestação de amortização em [ .... ] e a última prestação de amortização em
(e) As Partes poderão acordar a modificação do Cronograma de Amortização do
Empréstimo de acordo com o disposto no Artigo 3.02 das Normas Gerais.
CLÁUSULA 1.06. Juros. (a) O Mutuário deverá pagar juros sobre os Saldos Devedores
diários a unia taxa que será determinada de acordo com o estipulado rio Artigo 3.03 das Normas
Gerais.
(b)
O Mutuário deverá pagar juros ao Banco semestralmente, nos dias 15 [de
abril/outubro] e 15 de [abril/outubro] de cada ano, a partir de 6 (seis) meses da data de assinatura
deste Contrato'.
CLÁUSULA 1.07. Comissão de Crédito. O Mutuário deverá pagar uma comissão de crédito
de acordo com o disposto nos Artigos 3.04, 3.05 e 3.01 das Normas Gerais.
CLÁUSULA 1.08. Recursos ora Inspeção e Supervisão. Exceto se o Banco estabelecer o
contrário de acordo com o disposto no Artigo 3.06 das Normas Gerais, o Mutuário não estará
obrigado a cobrir os gastos do Banco a título de inspeção e supervisão gerais.
CLÁUSULA 1.09. Conversão. O Mutuário poderá solicitar ao Banco uma Conversão de
Moeda ou uma Conversão de Taxa de Juros em qualquer momento durante a vigência do
Contrato, de acordo com o disposto no Capitulo V das Normas Gerais.
(a)
Conversão de Moeda. O Mutuário poderá solicitar que um desembolso ou a
totalidade ou uma parte do Saldo Devedor sejam convertidos a uma Moeda de País Não
Mutuário ou a uma Moeda Local, que o Banco possa intermediar eficientemente, com as devidas
considerações operacionais e de gestão de risco. Entender-se-á que qualquer desembolso
denominado em Moeda Local constituirá uma Conversão de Moeda, ainda que a Moeda de
Aprovação seja tal Moeda Local.
(b)
Conversão de Taxa de Juros. O Mutuário poderá solicitar em relação a parte ou
à totalidade do Saldo Devedor que a Taxa de Juros Baseada na LIBOR seja convertida a uma
taxa fixa de juros ou qualquer outra opção de Conversão de Taxa de Juros solicitada pelo
Mutuário e aceita pelo Banco.

• A primeira parcela da amortização será realizada nos dias 15 de abril ou 15 de outubro, a depender da data de
assinatura do Contrato de Empréstimo. Essa primeira parcela deverá ser paga no prazo de 5,5 (cinco e meio) anos, a
contar da data de assinatura do Contrato de Empréstimo. A data de pagamento da última amortização será realizada
nos dias 15 de abril ou 15 de outubro, a dependerida data de assinatura do Contrato de Empréstimo. A última parcela
da amortização deverá ser paga antes de transcorridos 25 anos, a contar da data de assinatura do Contrato de
Empréstimo.
À
A data de pagamento das juros dependerá da data de assinatura do Contrato de Empréstimo, devendo o prirneiro
pagamento dejuros ser realizado após 6 meses da data de assinatura do Contrato de Empréstirnp.
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CAPITULO II
Custo do Programa e Recursos Adicionais
CLÁUSULA 2.01. Custo do Programa. O custo total do Programa é estimado em quantia
equivalente a US$ 367.510.000,00 (trezentos e sessenta e sete milhões e quinhentos e dez mil
Dólares).
CLAUSULA 2.02. Recursos adicionais. O valor dos recursos adicionais ao Empréstimo que,
de acordo com o Artigo 7.04 das Normas Gerais, o Mutuário se compromete a fornecer
oportunamente para a completa e ininterrupta execução do Programa, é estimado em quantia
equivalente a US$ 117.510.000,00 (cento e dezessete milhões e quinhentos e dez mil Dólares),
sem que esta estimativa implique limitação ou redução da obrigação do Mutuário de acordo com
o referido Artigo. Para calcular a equivalência em Dólares, será adotada a regra selecionada pelo
Mutuário na Cláusula 3.05 destas Disposições Especiais.

CAPÍTULO II!
Uso dos Recursos do Empréstimo
CLÁUSULA 3.01. Utilização dos recursos do Empréstimo. (a) O Mutuário poderá utilizar
os recursos do Empréstimo para pagar bens e serviços adquiridos de acordo com o Capítulo 1V
destas Disposições Especiais e para os outros propósitos indicados neste Contrato.
(b)
Os recursos do Empréstimo serão utilizados somente para o pagamento de bens e
serviços originários dos países-membros do Banco.
CLÁUSULA 3.02. Condições especiais prévias ao primeiro desembolso. O primeiro
desembolso dos recursos do Empréstimo está condicionado a que se cumpram, de forma que o
Banco considere satisfatória, além das condições prévias estipuladas no Artigo 4.01 das Normas
Gerais, o seguinte requisito: celebração e entrada em vigor de convênio de execução entre o
Mutuário e o Órgão Executor nos termos acordados com o Banco, do qual deverão constar os
termos e condições referentes ao repasse e utilização dos recursos do Empréstimo.
CLÁUSULA 3.03. Reembolso de despesas a débito do Empréstimo. Com a concordância
do Banco, os recursos do Empréstimo poderão ser utilizados para reembolsar despesas efetuadas
ou financiar as que se efetuem com o Programa a partir de
[data de aprovação do
Empréstimo pela Diretoria Executiva do Banco] e até a data da entrada em vigor do presente
Contrato, desde que se tenham cumprido requisitos substancialmente análogas aos estabelecidos
neste instrumento.
CLÁUSULA 3.04. Prazos para o início material das obras. O prazo para o inicio material
das obras compreendidas no Programa será de 3 (Cês) anos, contados a partir da vigência do,
presente Contrato.
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CLÁUSULA 3.05. Taxa de câmbio. Para efeito do estabelecido no Artigo 4.09(a) das
Normas Gerais deste Contrato, as partes acordam que a taxa de câmbio aplicável será a indicada
no inciso (a)(i) do referido Artigo.

CAPÍTULO IV
Execução do Prorama
CLÁUSULA 4.01. Aiuiskào de bens e contratação de obras e serviços. As contratações
de obras e serviços (conforme definido nas Políticas de Aquisições a seguir identificadas) e as
aquisições de bens financiadas, total ou parcialmente, pelo Banco deverão ser efetuadas de
acordo com as disposições estabelecidas no Documento GN-2349-9 ("Políticas para a aquisição
de bens e obras financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento"), de março de 2011
(doravante denominado 'Políticas de Aquisições"), que o Mutuário declara conhecer e se
compromete a fazer conhecer pelo órgão Executor, e pelas seguintes disposições desta Cláusula:
(a)

Licitação Pública Internacional: Salvo disposição em contrário nos incisos (b) e
(e) desta Cláusula, as contratações das obras e serviços e as aquisições dos bens
deverão ser efetuadas de acordo com as disposições da Seção IT das Políticas de
Aquisições.

(b)

Outros Procedimentos de Aquisições: Os seguintes métodos também poderão ser
utilizados para a aquisição dos bens e a contratação das obras e serviços
financiados pelo Banco, desde que se cumpram os requisitos estabelecidos lias
disposições da Seção JIT das Políticas de Aquisições e observado o disposto no
inciso (c) desta Cláusula:
(1)

Licitação Internacional Limitada, de acordo com o previsto no parágrafo
3.2 de tais políticas;

(ii)

Licitação Pública Nacional, para a contratação das obras cujo custo
estimado seja inferior ao equivalente a US$ 25000.000,00 (vinte e cinco
milhões de Dólares) por contrato e para aquisição dos bens e contratação
dos serviços cujo custo estimado seja inferior ao equivalente a
US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de Dólares) por contrato, de acordo com
o disposto nos parágrafos 3.3 e 3.4 de tais políticas e desde que sua
aplicação não se oponha às garantias básicas que devem reunir as
licitações nem às Políticas de Aquisições. Em todos os casos, as seguintes
disposições deverão ser observadas:
(1)

Os contratos deverão ser formalizados com o licitante cja
proposta for avaliada como a de menor valor, sendo tal avaliação
baseada iro preço e, conforme apropriado, levando em
consideração fatores similares àqueles dispostos nos
parágrafos 2.51 e 2.52 das Políticas de Aquisições. A avaliação da
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proposta deverá basear-se sempre em fatores que possam ser
quantificados objetivamente e o procedimento para tal
quantificação deverá constar cio edital de licitação;
(2)

Sempre que requerido pelo Banco, os avisos de licitação deverão
ser publicados cm um jornal de grande circulação no país;

(3)

Os editais de licitação poderão estabelecer critérios de avaliação da
capacidade financeira dos concorrentes mediante a aplicação de
coeficientes de liquidez, endividamento e rentabilidade, e de
faturamento médio anual;

(4)

Os editais de licitação não poderão estabelecer, para o propósito de
aceitação de propostas, faixas de preços;

(5)

Não será permitido ao contratante, sem a prévia não-objeção do
Banco, emitir alteração de ordem de compra que aumente ou
diminua em mais de 15% (quirLze por cento) a quantidade de bens
ou serviços sem uma alteração no preço unitário ou outros termos e
condições da venda; e

(6)

Desde que incluídos no Plano de Aquisições do Programa,
respeitados os demais requisitos desta Cláusula, as restrições
estipuladas acima e as condições estabelecidas nas normas e
procedimentos do Banco, o Mutuário poderá adotar, para a
aquisição de bens e a contratação de serviços comuns financiados
pelo Banco, os procedimentos estabelecidos na legislação
brasileira para a modalidade de licitação Pregão, nas formas
presencial e eletrônico, admitindo-se também o sistema de registro
de preços. Ressalvada a possibilidade de autorização por escrito de
maiores valores pelo Banco, os limites de contratação para essas
modalidades são: (i) para pregão presencial: o limite adotado para
Comparação de Preços; e (ii) para pregão eletrônico e sistema de
registro de preços: o limite adotado para Licitação Pública
Nacional.

(iii)

Comparação de Preços, de acordo com o disposto no parágrafo 3.5 das
Políticas de Aquisições, para: (1) a contratação de obras ou serviços cujo
custo estimado seja inferior ao equivalente a US$ 500.000,00 (quinhentos
mil Dólares) por contrato; e (2) a aquisição dos bens cujo custo estimado
seja inferior ao equivalente a US$ 100.000,00 (cem mil Dólares) por
contrato; e

(iv)

Contratação Direta, de acordo com o disposto nos parágrafos 3.6 e 3.7 das
Políticas de Aquisições.
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de obras financiadas, total ou parcialmente, pelo Banco
deverão ser efetuadas de acordo com o procedimento de Licitação Pública
Internacional, inclusive para a contratação das obras cujo custo estimado seja
inferior ao equivalente a US$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares)
por contrato, ressalvada a faculdade de o Banco a qualquer tempo autorizar que o
método de Licitação Pública Nacional seja utilizado para a contratação das obras
de custo inferior a USS 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares).

(e)

Todas as contratações

(d)

Obrigações em matéria de aquisiço de bens e contratação de obras- e serviços. O
Mutuário se compromete a, diretamente ou por intermédio do Órgão Executor,
proceder á contratação das obras e serviços e á aquisição dos bens de acordo com
os planos gerais, as especificações técnicas, sociais e ambientais, os orçamentos e
os demais documentos requeridos para a aquisição ou a construção e, sendo o
caso, as especificações e demais documentos necessários para a convocação; e no
caso de obras, a obter, antes de seu início, com relação aos imóveis onde serão
realizadas, a posse legal, as servidões ou outros direitos necessários para iniciar as
referidas obras, bem como os direitos sobre as águas que se requeiram.

(e)

Revisão pelo Banco das decisões em matéria dequisiçôes:
(i)

Planejamento das aguijçes de bens e contratações de obras e serviços:
Antes de efetuar qualquer aviso de pré-qualificação ou de licitação para a
adjudicação de um contrato, o Mutuário, por intermédio do órgão
Executor, deverá apresentar à revisão e aprovação do Banco o Plano de
Aquisições proposto do Programa, que deverá incluir o custo estimado dos
contratos, o agrupamento destes, os critérios de seleção e os
procedimentos aplicáveis a cada um, de acordo com o disposto no
parágrafo 1 do Apêndice 1 das Políticas de Aquisições. Esse plano deverá
ser atualizado a cada 12 (doze) meses ou segundo as necessidades do
Programa e cada versão atualizada será submetida ai revisão e aprovação
do Banco. A aquisição de bens e obras deverá ser realizada em
conformidade com tal Piano de Aquisições aprovado pelo Banco e com o
disposto no referido parágrafo 1.

(ii)

Revisão ex ante: Salvo disposição escrita em contrário pelo Banco, todos
os contratos serão revisados de forma ex ante, de acordo com os
procedimentos estabelecidos nos parágrafos 2 e 3 do Apêndice 1 das
Políticas de Aquisições.

(iii)

Revisão ex pos!: Não obstante o disposto na alínea (ii) acima, o Banco
poderá a qualquer tempo determinar que a revisão das aquisições será
levada a cabo, total ou parcialmente, de forma ex pos!, de acordo com os
procedimentos estabelecidos no parágrafo 4 do Apêndice 1 das Políticas
de Aquisições, salvo a aquisição de bens e a contratação de obras e
serviços pelo método de Licitação Pública Internacional e de Contratação
Direta independentemente dos valores envolvidos, os quais deverão
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sempre submeter-se a revisão ex ante. Para tal fim, o Mutuário deverá
manter à disposição do Banco evidência do cumprimento do estipulado no
inciso (e(i) desta Cláusula.
CLÁUSULA 4.02. Manutenção, O Mutuário se compromete a, diretamente ou por
intermédio do Órgão Executor: (a) conservar adequadamente as obras do Programa, de acordo
com normas técnicas geralmente aceitas; e (b) apresentar ao Banco, até 3 (três) anos após o
vencimento do Prazo Original de Desembolsos ou suas extensies e dentro do primeiro trimestre
de cada ano, um relatório anual de conservação, conforme disposto na Seção V do Anexo Único.
Se ficar comprovado, com base nas inspeções efetuadas pelo Banco ou nos relatórios recebidos,
que a conservação efetuada encontra-se abaixo dos níveis acordados, o Mutuário e o órgão
Executor deverão adotar as medidas necessárias para que as deficiências sejam corrigidas à
satisfação do Banco.
CLÁUSULA 4.03. Reconhecimento de despesas a débito da contrapartida tocai. O Banco
poderá reconhecer, como parte dos recursos da contrapartida local, despesas efetuadas no
Programa até quantia equivalente a US$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de Dólares) que
tenham sido efetuadas antes de
[data de aprovação do Empréstimo pela
Diretoria Executiva do Banco] mas após 8 de fevereiro de 2012, desde que se tenham cumprido
requisitos substancialmente análogos aos estabelecidos neste Contrato. O Banco também poderá
reconhecer, como parte da contrapartida local, as despesas efetuadas ou que venham a ser
efetuadas com o Programa a partir de
[data de aprovação do Empréstimo pela
Diretoria Executiva do Banco] e até a data da entrada em vigor do presente Contrato, desde que
se tenham cumprido os mencionados requisitos.
CLÁUSULA 4.04. Seleção e contratação de consultores. A seleção e contratação de
consultores financiadas total ou parcialmente com recursos do Financiamento deverão ser
efetuadas de acordo com as disposições estabelecidas no Documento GN-2350-9 "Políticas para
a seleção e contratação de consultores financiados pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento", de março de 2011 (doravante denominado "Políticas de Consultores"), que o
Mutuário declara conhecer e se compromete a fazer conhecer pelo órgão Executor, e pelas
seguintes disposições desta Cláusula:
(a'

Seleção baseada na qualidade e no custo: Salvo quando o inciso (b) desta
Cláusula estabeleça o contrário, a seleção e contratação de consultores deverão ser
efetuadas mediante contratos cujos objetos tenham sido adjudicados de acordo
com as disposições da Seção II das Políticas de Consultores e dos parágrafos 3.16
a 3.20 das mesmas. Para efeitos do disposto no parágrafo 2.7 das Políticas de
Consultores, a lista curta de consultores cujo custo estimado seja inferior ao
equivalente a US$ 1.000.000,00 (um milhão de Dólares) por contrato poderá estar
composta em sua totalidade por consultores nacionais.

(b)

Outros procedimentos de seleção e crtatação de consultor: Os seguintes
métodos de seleção poderão ser utilizados para a contratação de consultores que,
de acordo com o Banco, reúnarn os requisitos estabelecidos rias Políticas de
Consultores:

73856 Quarta-feira 19

(e)

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2012

(1)

Seleção Baseada na Qualidade, de acordo com o previsto nos parágrafos
3.1 a 14 de tais políticas;

(ii)

Seleção Baseada em Orçamento Fixo, de acordo com o previsto nos
parágrafos 3.1 e 3.5 de tais políticas;

(iii)

Seleção Baseada no Menor Custo, de acordo com o previsto nos
parágrafos 3.1 e 3.6 de tais políticas;

(iv)

Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores, de acordo com o
previsto nos parágrafos 3.1, 3.7 e 3.8 de tais políticas;

(v)

Contratação Direta, de acordo com o previsto nos parágrafos 3.9 a 3.13 de
tais políticas; e

(vi)

Consultores individuais, para serviços que reúnam os requisitos
estabelecidos no parágrafo 5.1 das Políticas de Consultores, de acordo
com o disposto nos parágrafos 5.2 e 5.3 de tais políticas. Nos casos
excepcionais indicados no parágratb 5.4 das Políticas de Consultores, os
consultores individuais poderão ser contratados diretamente, com a
aprovação prévia do Banco.

Revisão plo Banco dpjrocesso de seleço de consultores:
(i)

Planejamento da seleçã e contratao: Antes de efetuar a primeira
solicitação de propostas aos consultores, o Mutuário, por intermédio do
Orgão Executor, deverá apresentar à revisão e aprovação do flanco um
Plano de Aquisições que deverá incluir o custo estimado do contrato, o
agrupamento dos contratos e os critérios de seleção e os procedimentos
aplicáveis, de acordo com o disposto no parágrafo 1 do Apêndice 1 das
Políticas de Consultores. Esse plano deverá ser atualizado a cada 12 (doze)
meses segundo as necessidades do Programa e cada versão atualizada será
submetida á revisão e aprovação do Banco. A seleção e contratação de
consultores serão efetuadas de acordo com o Plano de Aquisições do
Programa aprovado pelo Banco e suas atualizações correspondentes.

(ii)

Revisão ex ante: Salvo disposição escrita em contrário pelo Banco, todos os
contratos serão revisados de forma ex ante, de acordo com os
procedimentos estabelecidos nos parágrafos 2 e 3 do Apêndice 1 das
Políticas de Consultores:

(iii)

Revisão eposz: Não obstante o disposto na alínea (ii) acima, o Banco
poderá a qualquer tempo determinar que a revisão das aquisições seta
realizada, total ou parcialmente, de forma ex posí de acordo com os
procedimentos estabelecidos no parágrafo 4 do Apêndice 1 das Políticas

Dezembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 19 73857

de Consultores, salva as aquisições pelo método de Contratação Direta, as
quais deverão sempre submeter-se a revisão ex afie. Para tal fim, o
Mutuário deverá manter à disposição do Banco evidência do cumprimento
do estipulado no inciso (c)(i) desta Cláusula.
CLÁUSULA 4.05. Relátório de avaliação ex posi. O Mutuário deverá compilar, arquivar e
manter atualizados, por 3 (três) anos contados do final da execução do Programa a
documentação e a informação de suporte do Programa que permita ao Banco realizar a avaliação
expost, caso o Banco considere conveniente.
CLÁUSULA 4.06. Condições especiais de execução. (a) No prazo de 6 (seis) meses a contar
da data de vigência do presente Contrato, o Mutuário deverá apresentar ao Banco evidência:
(i) do funcionamento do sistema de apoio ?i gestão do Programa; e (ii) da elaboração do plano de
capacitação do DEINFRA.
(b)
O inicio material de cada obra a ser financiada por este Empréstimo estará
condicionado à: (1) apresentação de evidência de que o Mutuário realizou o devido licenciamento
ambiental em conformidade com a legislação estadual aplicável; (ii) apresentação de evidência
de que o Mutuário implementou o Plano de Desapropriação e Reassentamento em conformidade
com as Políticas do Banco, quando aplicável para obras que assim o requeiram ; e (iii) realização
do serviço de supervisão da respectiva obra.
CLÁUSULA 4.07. Modificações no convênio de execução. Será necessário o consentimento
prévio e escrito do Banco para que se possa introduzir qualquer alteração no convênio de
execução indicado na Cláusula 3.02 destas Disposições Especiais.

CAPÍTULO V
Supervisão
CLÁUSULA 5.01. Reistros4 jupecões e relatórios. O Mutuário se compromete a,
diretamente ou por intermédio do Órgão Executor, manter registros, permitir inspeções,
apresentar relatórios, manter um sistema de informação financeira e uma estrutura de controle
interno aceitáveis ao Banco e fazer auditar e apresentar ao Banco as demonstrações financeiras e
outros relatórios auditados, de acordo com as disposições estabelecidas neste Capítulo e no
Capítulo VIII das Normas Gerais.
CLÁUSULA 5,02. Supervisão da execução do Programa. (a) O Banco utilizarão plano de
execução do Programa a que se refere o Artigo 4.01 (d)(i) das Normas Gerais como um
instrumento para a supervisão da execução do Programa. Tal plano deverá basear-se no Plano de
Aquisições de que tratam as Cláusulas 4.01 (e)(i) e 4.04(c)(i) destas Disposições Especiais e
deverá compreender o planejamento completo do Programa, com a rota critica de ações que
deverão ser executadas para que os recursos do Empréstimo sejam desembolsados no Prazo
Original de Desembolsos.
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O piano de execução do Programa deverá ser atualizado quando seja necessário,
(b)
em especial quando se produzam modificações significativas que impliquem ou possam implicar
atrasos na execução do Programa. O Mutuário deverá informar o Banco sobre as atualizações do
plano de execução do Programa, no mais tardar por ocasião da apresentação do relatório
semestral de progresso correspondente.
Para os efeitos do Artigo 8.03 das Normas Gerais deste Contrato, o Mutuário
(e)
deverá apresentar um relatório de avaliação final do Programa dentro dos 90 (noventa) dias
seguintes ao vencimento do Prazo Original de Desembolso ou suas extensões.
CLÁUSULA 5.03. Demoustraçôes financeira. O Mutuário se compromete a que,
diretamente ou através do Órgão Executor, se apresentem os seguintes relatórios:
Dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias do encerramento de cada exercício
(a)
fiscal do órgão Executor e durante o Prazo Original de Desembolso ou suas extensões, as
demonstrações financeiras do Programa, devidamente auditadas pelo Tribunal de Contas do
Estado de Santa Catarina ou por empresa de auditores independentes.
O último desses relatórios será apresentado dentro dos 120 (cento e vinte) dias
(b)
seguintes ao vencimento do Prazo Original de Desembolso ou suas extensões.

CAPÍTULO VI
Disposições Diversas
CLÁUSULA 6.01. Vigência do Contrato. Este Contrato começa a vigorar na data de sua
assinatura.
CLÁUSULA 6.02. Extiiiçji. O pagamento total do Empréstimo e dos juros e comissões,
assim como dos demais gastos, prêmios e custos originados em virtude deste Contrato, dará par
extinto o Contrato e todas as obrigações dele derivadas.
CLÁUSULA 6.03. Validade. Os direitos e obrigações estabelecidos neste Contrato são
válidos e exigíveis, de acordo com os termos nele estabelecidos, sem referencia à legislação de
qualquer país.
CLÁUSULA 6.04. Comunicações. Salvo acordo escrito em que se estabeleça outro
procedimento todo aviso, solicitação ou comunicação que as partes devam enviar uma á outra
em virtude deste contrato será feito por escrito e considerar-se-á efetuado no momento em que o
documento correspondente for entregue ao destinatário no respectivo endereço, abaixo indicado:
Do Mutuário:
Endereço postal para assuntos relacionados com a execução do Programa:
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Departamento Estadual de Infraestrutura DEINFRA
Consultoria de Programas Especiais
Rua Tenente Silveira, 162, 90 andar, Centro
CEP: 88.010-300 - Florianópolis/Santa Catarina
Brasil
Fax: +55 (48) 32244253
Endereço postal para assuntos relacionados com o serviço do Empréstimo:
Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria de Captação de Recursos e da .Dfvida Pública
Rodovia SC-401, km 5, n'4.600. Bloco 3 —Atico
Bairro Saco Grande li
CEP: 88.032-005 - Florianópolis/Santa Catarina
Brasil
Fax: +55 (48) 3665-2555
Do Banco
Endereço postal:
Banco Interamericano de Desenvolvimento
1300 New York Ave.., N. W.
Washington, D.C. 20577
Estados Unidos da América
Fax: (202) 623-3096
CLÁUSULA 6.05. Correwondêiicia, O Banco e o Mutuário comprometem-se a encaminhar
à Secretaria de Assuntos Internacionais - SEAIN do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, no endereço abaixo indicado, cópia das correspondências relativas ao Programa.
Ministério do Planejamento. Orçamento e Gestão
Secretaria de Assuntos Internacionais - SEAN
Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 5° andar
70040-906, Brasília, DF, Brasil
Fax: +55 (61) 2020-5006
CAPITULO VII
Arbitragem
CLÁUSULA 7.01. Cláusula com promissória. Para a solução de qualquer controvéria
oriunda do presente Contrato que não seja dirimida por acordo entre as partes, estas se submetem
incondicional e i rrevo gavel mente ao processo e sentença do Tribunal de Arbitragem a que se
refere o Capítulo X das Normas Gerais.
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EM TESTEMUNHO DO QUE, o Mutuário e o Banco, atuando cada qual por intermédio
de seu representante autorizado, firmam o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor em
[lugar da asinatura] no dia acima indicado,

ESTADO DE SANTA CATARINA

BANCO IITERÀMER1CANO
DE DESENVOLViMENTO

[Nome e título do Representante]

[Nome e título do Representante]
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CONTRATO DE GARANTIA

entre a

Empréstimo No.
IOC-BR
Resolução DE-/—

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

co

BANCO 1NTERAMERCANO DE DESENVOLVIMENTO

Empréstimo ao Estado de Santa Catarina
Programa de fnfraestrunira Logfstic.a de Santa Catarina
(Programa Rodoviário de Santa Catarina - ETAPA VI– Autorizado pela Lei 14532 de
6/11/2008)

[data]

LECc10/CS1DDDOCS

NOTA: ESTA MINUTA É PRELIMINAR E INFORMAL NÃO CONSTITUINDO UMA
PROPOSTA DE CONTRATO. Á MINUTA FiNAL SOMENTE SERÁ ENVIADA DEPOIS
DA APROVA ÇO DO EMPRÉSTiMO PEL4 DIRETORIA EXECUTIVA DO BANCO
INTERAMERICANO DE LJESENVOL VIMENTO
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CONTRATO DE GARANTIA
CONTRATO celebrado no dia - de
de
. entre a REPÚBLICA
FEDERAT[VA DO BRASIL (a seguir denominada "Fiador") e o BANCO
1NTF]AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (a seguir denominado "Banco").
CONSIDERANDO:
Que por meio do Contrato de Empréstimo No.
IOC-BR (a seguir denominado
"Contrato de Empréstimo"), celebrado nesta mesma data em [lugar da assinatura], entre o
Banco e o Estado de Santa Catarina (a seguir denominado "Mutuário"), o Banco concordou em
outorgar ao Mutuário um Financiamento até a quantia de US 250.000.000,00 (duzentos e
cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América), a débito dos recursos do Capital
Ordinário do Banco, desde que o Fiador garanta solidariamente as obrigações financeiras do
Mutuário estipuladas no referido Contrato de Empréstimo e que o referido Fiador contraia as
obrigações adicionais que se especificam neste instrumento.
Que o Fiador, pelo fato de haver o Banco assinado o Contrato de Empréstimo com o
Mutuário, concordou em garantir o referido Empréstimo, de acordo com o estipulado neste
instrumento, observadas as autorizações estipuladas na legislação brasileira pertinente.
AS PARTES CONTRATANTES têm justo e acordado o seguinte:
1.
O Fiador, como devedor solidário, responsabiliza-se por todas as obrigações
financeiras, tais como pagamento do principal, juros e demais encargos relativos ao
Financiamento, contraídas pelo Mutuário no Contrato de Empréstimo, cujos termos o Fiador
declara conhecer integralmente. As referidas obrigações financeiras no incluem compromisso
do Fiador de contribuir com recursos adicionais para a execução do Programa.
O Fiador se compromete a não tomar nenhuma medida nem permitir que, no
2.
âmbito de sua competência, sejam tomadas providências que dificultem ou impeçam a execução
do Programa ou obstem o cumprimento de qualquer obrigação do Mutuário estabelecida no
Contrato de Empréstimo.
3.
O Fiador se compromete a, no caso de estabelecer qualquer gravame sobre seus
bens ou receitas fiscais, como garantia de uma divida externa, constituir, ao mesmo tempo,, um
gravame que assegure ao Banco, em posição de igualdade e proporcionalmente, o cumprimento
das obrigações contraídas neste Contrato. Esta disposição não se aplicará, entretanto: (a) aos
gravames sobre bens comprados para garantir o pagamento do saldo devedor do respectivo
preço; nem (b) aos gravames pactuados em operações bancárias para garantir o pagamento de
obrigações cujos vencimentos não sejam superiores a um ano de prazo.
4.
A expressão "bens ou receitas fiscais" refere-se, no presente Contrato, a qualquer
classe de bens ou rendas que pertençam ao Fiador ou a qualquer de seus departamentos ou
órgãos que não sejam entidades autônomas com patrimônio próprio.
-
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O Fiador se compromete a:
(a)

cooperar, no âmbito de sua competência, para assegurar o cumprimento
dos objetivos do Financiamento;

(b)

informar ao Banco, com a maior urgência possível, qualquer fato que
dificulte ou possa dificultar a consecução dos fins do Financiamento, ou o
cumprimento das obrigações do Mutuário;

(e)

no âmbito da sua competência, proporcionar ao Banco as informações que
este, razoavelmente, solicite quanto à situação do Mutuário;

(d)

facilitar, no âmbito da sua competência, aos representantes do Banco, o
exercício das suas funções relacionadas com o Contrato de Empréstimo e
a execução do Programa; e

(e)

informar ao Banco, com a maior urgência possível, caso esteja, em
cumprimento de suas obrigações de devedor solidário, efetuando os
pagamentos correspondentes ao serviço do Empréstimo.

6.
O Fiador concorda que tanto o principal quanto os juros e demais encargos do
Empréstimo serão pagos sem nenhuma redução ou restrição, livres de quaisquer impostos, taxas,
direitos ou encargos estabelecidos nas leis da República Federativa do Brasil, e que tanto este
Contrato como o Contrato de Empréstimo estarão isentos de qualquer imposto, taxa ou direito
aplicáveis em relação à celebração, registro e execução de contratos.
7.
O Fiador só ficará exonerado da responsabilidade contraída com o Banco depois
de ter o Mutuário cumprido integralmente com todas as obrigações financeiras assumidas no
Contrato de Empréstimo. Em caso de qualquer inadimplemento por parte do Mutuário, a
obrigação do Fiador não estará sujeita a qualquer notificação ou interpelação, nem a qualquer
formalidade processual, demanda ou ação prévia contra o Mutuário ou contra o próprio Fiador.
O Fiador, ainda, renuncia expressamente a quaisquer direitos, beneficios de ordem ou de
excussão, faculdades, favores ou recursos que lhe assistam, ou possam assistir. O Fiador
declara-se ciente, igualmente, de que não se desobrigará da responsabilidade contraída para com
o Banco se ocorrer: (a) omissão ou abstenção no exercício, por parte do Banco, de quaisquer
direitos, faculdades ou recursos que lhe assistam contra o Mutuário; (b) tolerância ou
concordância do Banco com inadimplemento do Mutuário ou atrasos em que este venha
incorrer no cumprimento de suas obrigações; (c) prorrogações de prazos ou quaisquer outras
concessões feitas pelo Banco ao Mutuário, desde que com a prévia anuência do Fiador;
(d) alteração, aditamento ou revogação, total ou parcial, de qualquer das disposições do Contrato
de Empréstimo, desde que feitos com a prévia anuência do Fiador. Sem prejuízo do que
estabelece esta Cláusula, o Banco comunicará ao Fiador qualquer inadimplemento de obrigação
do Mutuário.
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8.
O atraso ou a abstenção, por parte do Banco, no exercício dos direitos pactuados
neste Contrato não poderão ser interpretados como renúncia a tais direitos, nem como aceitação
das circunstâncias que lhe permitiriam exercê-los.
9.
Qualquer controvérsia que surja entre as partes, com respeito á interpretação ou
aplicação deste Contrato, que não possa ser dirimida por acordo mútuo, será submetida a
sentença do Tribunal Arbitral, na forma estabelecida no Capítulo JX das Normas Gerais do
Contrato de Empréstimo. Para os fins dessa arbitragem, aplicam-se ao Fiador todas as referências
feitas ao Mutuário no mencionado Capítulo das Normas Gerais. Se a controvérsia afetar tanto o
Mutuário quanto o Fiador, ambos deverão atuar conjuntamente designando um mesmo árbitro.
lO.
Salvo acordo escrito em que se estabeleça outro procedimento, todos os avisos,
solicitações ou notificações que as partes contratantes devam enviar uma à outra em virtude deste
Contrato deverão ser efetuadas, sem exceção alguma, por escrito e considerar-se-ão efetivadas
quando de sua entrega ao destinatário, por qualquer meio usual de comunicação, no respectivo
endereço, a seguir indicado:
Ao Banco:
Banco Interamericano de Desenvolvimento
1300 New York Ave., N.W.
Washington, D.C. 20577
Estados Unidos da América
Fax: (202) 623-3096
Ao Fiador:
Ministério da Fazenda
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 8° Andar
Brasília - D.F. - Brasil
70.048-900
Fax: +55 (6l)3412-l74)
EM TESTEMUNHO DO QUE, o Fiador e o Banco, agindo cada qual por intermédio de
seu representante autorizado, subscrevem este Contrato em 3 (três) vias de igual teor e para um
só efeito, em [lugar da assinatura], na data mencionada na frase inicial deste Contrato.
REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

BANCO iNTERAMERICANO
DE DESENVOLVIMENTO

[nome da pessoa que assina]
[cargo da pessoa que assina]

[nome da pessoa que assina]
[cargo da pessoa que assina]
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Em 18

de dezembro de 2012.

A Sua Excelência o Senhor
Senador CÍCERO LUCENA
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Crédito externo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem da Excelentíssima Senhora Presidenta da
República relativa à proposta para que seja autorizada a contratação de operação de cré-dito
externo, com garantia da República Federativa do Brasil, entre o Estado de Santa Catarina e o
Banco Tntcramericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até USD 250,000,000.00
(duzentos e cinquenta milhões de dólares norte-americanos), de principal, cujos recursos
destinam-se ao financiamento parcial do 'Programa Rodoviário de Santa Catarina (ETAPA VI).
Atenciosamente,

GLl31 HOFFMANN
Ministra de
Chefe da Casa Civil
1,1tado
da Presidência da Rep(iblica
(4 Comissão de Assuntos Econômicos)
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