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– Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal, transforma a Auditoria em Secretaria de Controle 
Interno e dá outras providências .................................................................................................................. 135  

RESOLUÇÃO N. 72 – DE 1993 

– Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado de São Paulo – LFTP, destinadas ao refinanciamento de 123.899.758 LFTP, vencíveis no 
segundo semestre de 1993...........................................................................................................................139  

RESOLUÇÃO N. 73 – DE 1993 

– Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a contratar operação de crédito, junto ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no valor de CR$729.143.625,00 (seiscentos e vinte e 
nove milhões, cento e quarenta e três mil, seiscentos e vinte e cinco cruzeiros reais), considerada a data-
base de 15 de junho de 1993, para a implantação e pavimentação de rodovias alimentadoras, contornos e 
acessos rodoviários naquele Estado ............................................................................................................141  

RESOLUÇÃO N. 74 – DE 1993 

– Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo na valor equivalente a 
US$60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norte-americanos), junto ao Crediop – Crédito por le 
Imprese e le Opere Publiche S.P.A., no âmbito do Protocolo Financeiro Brasil-Itália ..................................142  

RESOLUÇÃO N. 75 – DE 1993 

– Autoriza a adoção de procedimentos específicos para a contratação de operações de crédito para 
aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas ...................................................................................... 143  

RESOLUÇÃO N. 76 – DE 1993 

– Autoriza a União a celebrar o contrato bilateral de reescalonamento de seus créditos junto à República da 
Zâmbia, ou suas agências, renegociadas no âmbito do Clube de Paris, em 23 de julho de 1992 ..............144  

RESOLUÇÃO N. 77 – DE 1993 

– Autoriza o Governo da República Federativa do Brasil a assinar protocolo financeiro entre a República 
Federativa do Brasil e a República Francesa no valor de FF7.100.000,00 (sete milhões e cem mil francos 
franceses) .....................................................................................................................................................145  

RESOLUÇÃO N. 78 – DE 1993 

– Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a contratar operação de crédito externo, com o aval da 
União, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, o valor equivalente a 



até US$150,000,000.00 para a financiamento parcial do programa de Saneamento Ambiental, Organização 
e Modernização dos Municípios (SOMMA)...................................................................................................146  

RESOLUÇÃO N. 79 – DE 1993 

– Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo junto ao Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor equivalente a até US$128,500.00, 
destinada ao financiamento parcial do Projeto de Descentralização do Transporte Ferroviário Metropolitano 
do Rio de Janeiro, a ser executado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos(CBTU)..........................148  

RESOLUÇÃO N. 80 – DE 1993 

– Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo junto ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor equivalente a até US$267,000,000.00, objetivando 
financiamento parcial do Projeto de Modernização e Ampliação da rodovia Fernão Dias (BR-381) – primeira 
etapa ............................................................................................................................................................ 149  

RESOLUÇÃO N. 81 – DE 1993 

– Autoriza a República Federativa do Brasil a celebrar contrato de assunção de dívida de responsabilidade 
da Companhia Brasileira de Infra-Estrutura Fazendária – INFAZ, junto ao consórcio liderado pelo Loyds 
Bank PLC, no valor de US$108,631,751.58, DM190.178,51 e Lit32.698.543,132.......................................150  

RESOLUÇÃO N. 82 – DE 1993 

– Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar operação de crédito externo no valor global de 
CR$14.230.600,000.00, equivalentes a US$200,000,000.00, destinada à aplicação em projetos de 
saneamento, educação, segurança e de meio ambiente .............................................................................151  

RESOLUÇÃO N. 83 – DE 1993 

– Suspende, nos termos do Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, a execução da Lei nº 1.394, 
de 2 de dezembro de 1988, do Estado do Rio de Janeiro, referente ao adicional do Imposto de 
Renda............................................................................................................................................................154  

RESOLUÇÃO N. 84 – DE 1993 

– Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a contratar operação de crédito junto à Financiadora de 
Estudos e Projetos – FINEP, no valor de CR$19.776.804,00 para financiamento do “Programa de 
Consolidação do Sistema Rodoviário do Maranhão” ................................................................................... 154  

RESOLUÇÃO N. 85 – DE 1993 

– Autoriza a cessão e transferência de direitos e obrigações de arrendamento mercantil que especifica, 
firmados pela extinta Empresa de Portos do Brasil – PORTOBRÁS S.A .................................................... 156  

RESOLUÇÃO N. 86 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu – PR, a contratar operação de crédito junto ao 
Banco do Estado do Paraná S.A. – BANESTADO, no valor de CR$4.500.000,00, a preços de março de 
1993...............................................................................................................................................................157  

RESOLUÇÃO N. 87 – DE 1993 



– Autoriza a Prefeitura Municipal de Sertaneja (PR) a contratar operação de crédito junto ao Banco do 
Estado do Paraná S.A. – BANESTADO, no valor de CR$6.700.000,00 (seis milhões e setecentos mil 
cruzeiros reais), utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU.............158  

RESOLUÇÃO N. 88 – DE 1993 

– Suspende, nos termos do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso 
Extraordinário nº 114.078-0, do Estado de Alagoas, a execução do Decreto nº 2.218, de 29 de dezembro de 
1983, da Prefeitura Municipal da capital naquele Estado ............................................................................ 159  

RESOLUÇÃO N. 89 – DE 1993 

– Autoriza a União a celebrar contrato bilateral de reescalonamento de seus créditos junto à República da 
Zâmbia, ou suas agências, renegociados no âmbito do Clube de Paris, em 23 de julho de 1992 ..............160  

RESOLUÇÃO N. 90 – DE 1993 

– Autoriza a distribuição consolidada das opções definitivas dos credores privados do Brasil, de que trata o 
art. 16 da Resolução nº 98, de 1992, e dá outras providências ...................................................................161  

RESOLUÇÃO N. 91 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Céu Azul – PR, a contratar operação de crédito no valor total de 
CR$27.828.240,29 (vinte e sete milhões, oitocentos e vinte e oito mil, duzentos e quarenta cruzeiros reais e 
vinte e nove centavos) junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. – BANESTADO ................................... 164  

RESOLUÇÃO N. 92 – DE 1993 

– Estabelece a estrutura do Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Senado Federal e dá 
outra providências ........................................................................................................................................ 165  

RESOLUÇÃO N. 93 – DE 1993 

– Transforma cargos vagos do Quadro de Pessoal do Senado Federal e dá outras providências...............169  

RESOLUÇÃO N. 94 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Iguaraçu (PR) a contratar operação de crédito junto ao Banco do 
Estado do Paraná S.A. – BANESTADO, no valor equivalente a Cr$3.200.000,00, a preços de maio de 1993, 
dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU............................................................171  

RESOLUÇÃO N. 95 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Altônia (PR) a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado 
do Paraná S.A. – BANESTADO, no valor equivalente a CR$15.600.000,00, a preços de abril de 1993, 
dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU .......................................................... 172  

RESOLUÇÃO N. 96 – DE 1993 

– Autoriza a União a celebrar contratos de financiamento com devedores originais de obrigações financeiras 
junto a credores externos novadas mediante a emissão dos Brazil Investment Bonds ...............................173  

RESOLUÇÃO N. 97 – DE 1993 



– Autoriza a Prefeitura Municipal de Apucarama (PR) a contratar operação de crédito junto ao Banco do 
Estado do Paraná S.A. – BANESTADO, dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU, 
no valor de até CR$65.400.000,00 .............................................................................................................. 174  

RESOLUÇÃO N. 98 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Ivorá (RS) a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do 
Rio Grande do Sul S.A. – BANRISUL no valor total de CR$2.776,593,96, a preços de abril de 1993 ........175  

RESOLUÇÃO N. 99 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Três de Maio (RS) a contratar operação de crédito junto ao Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul S.A. – BANRISUL, no valor equivalente, em cruzeiros reais, a 
Cr$5.509.221.000,00, em valores relativos a fevereiro de 1993 ..................................................................176  

RESOLUÇÃO N. 100 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Horizontina (RS) a contratar operação de crédito no valor total de 
CR$3.245.610,00 a preço de fevereiro de 1993, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - 
BANRISUL ................................................................................................................................................... 177  

RESOLUÇÃO N. 101 – DE 1993 

– Autoriza a União a celebrar os contratos bilaterais de reescalonamento de seus créditos junto à República 
Islâmica da Mauritânia, ou suas agências governamentais, renegociados no âmbito do Clube de Paris, 
conforme Atas de Entendimentos de 16 de maio de 1985, 15 de junho de 1987 e 26 de janeiro de 
1993...............................................................................................................................................................178  

RESOLUÇÃO N. 102 – DE 1993 

– Autoriza a União a contratar operação financeira de doação no valor de Y63.000.000 (sessenta e três 
milhões de ienes) entre a República Federativa do Brasil, o Banco Internacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, 
destinada à assistência técnica do Programa de Contrato de Poluição Industrial........................................181  

RESOLUÇÃO N. 103 – DE 1993 

– Autoriza a União a contratar operação de crédito, junto ao Brasilian American Merchant Bank – BAMB, no 
valor de £111.505.000. para aquisição e modernização de helicópteros da Marinha do Brasil ..................182  

RESOLUÇÃO N. 104 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Sarandi (PR) a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado 
do Paraná S.A. – BANESTADO, no valor de CR$32.170.000.00, dentro do Programa de Desenvolvimento 
Urbano – PEDU, para execução de projetos de infra-estrutura urbana, naquela municipalidade................183  

RESOLUÇÃO N. 105 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado 
do Paraná S.A. – BANESTADO, no valor de CR$269.839.900,00, utilizando recursos do Programa Estadual 
de Desenvolvimento Urbano – PEDU .......................................................................................................... 184  

RESOLUÇÃO N. 106 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de São Jorge do Ivaí (PR) a contratar operação de crédito no valor de 
CR$8.000.000,00, junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. -BANESTADO .............................................185 



 
RESOLUÇÃO N. 107 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Tucunduva (RS) a contratar operação de crédito junto ao Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul S.A. – BANRINSUL no valor de Cr$3.211.595,000,00, utilizando recursos do 
FUNDOPIMES ..............................................................................................................................................186  

RESOLUÇÃO N. 108 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Condor (RS) a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado 
do Rio Grande do Sul S.A., no valor de Cr$6.264.600.437,00, a preços de maio de 1993 .........................187  

RESOLUÇÃO N. 109 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarulhos (SP) a contratar operação de crédito com o Banco 
Econômico S.A., no valor de até CR$436.000.000,00 .................................................................................188  

RESOLUÇÃO N. 110 – DE 1993 

– Estabelece normas de elaboração legislativa do Senado, durante o período de funcionamento do 
Congresso Nacional para a revisão da Constituição Federal .......................................................................189  

RESOLUÇÃO N. 111 – DE 1993 

– Autoriza a União a conceder garantia à operação de crédito externo, no valor equivalente a até 
US$45,546,242.00, a ser contratada pela Telecomunicações Brasileiras S.A. (TELEBRÁS) junta ao Instituto 
Centrale per il Crédito a Medio Teminé – Mediocredito Centrale .................................................................190  

RESOLUÇÃO N. 112 – DE 1993 

– Autoriza a contratação de operação de crédito externo, com garantia da União, no valor equivalente a até 
US$147,000,000.00, de principal, entre o Estado da Bahia e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – 
BID, destinado ao financiamento parcial do Programa Corredores Rodoviários da Bahia...........................191  

RESOLUÇÃO N. 113 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Piraquara (PR), a contratar operação de crédito junto ao Banco do 
Estado do Paraná S/A – BANESTADO, no valor de CR$10.700.000,00, a preços de junho de 1993, no 
âmbito do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU ..........................................................193  

RESOLUÇÃO N. 114 – 1993 

– Autoriza a República Federativa do Brasil, a contratar operação de crédito externo no valor de até 
US$9,000.000.00, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD................194  

RESOLUÇÃO N. 115 – DE 1993 

– Autoriza a Companhia Vale do Rio Doce a contratar operação de crédito externo junto ao Export-Import 
Bank of Japan, no valor equivalente a até US$200,000,000.00, com garantia da União ............................195  

RESOLUÇÃO N. 116 – DE 1993 

– Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir 65.274.713.295 Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado de São Paulo – LFTP, destinadas à liquidação do quinto oitavo de precatórias judiciais 
pendentes, bem como de complementos às parcelas anteriormente emitidas.............................................196 



 
RESOLUÇÃO N. 117 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno (RS), a contratar operação de crédito junto, ao 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – BANRISUL no valor de CR$2.384.376,00. a preços de maio 
de 1993, dentro do Programa Integrado de Melhoria Social – PIMES .........................................................197  

RESOLUÇÃO N. 118 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Augusto (RS), a contratar operação de crédito junto ao Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul S/A – BANRISUL, no valor de Cr$1.744.745.000,00, a preços de outubro de 
1992 ..............................................................................................................................................................198  

RESOLUÇÃO N. 119 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina das Missões (RS), a contratar operação de crédito junto ao 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A – BANRISUL no valor de Cr$1.325.427.000,00, utilizando 
recursos do FUNDOPIMES ..........................................................................................................................200  

RESOLUÇÃO N. 120 – DE 1993 

– Autoriza o Estado do Piauí a contratar operação de crédito no valor de CR$105.122.853,33, a preços de 
dezembro de 1992, junto ao Banco do Brasil S/A, agente financeiro do Tesouro Nacional ........................201  

RESOLUÇÃO N. 121 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Astorga (PR), a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado 
do Paraná S/A – BANESTADO, no valor de CR$20.200.000.00, para execução de projetos de infra-estrutura 
urbana ...........................................................................................................................................................202  

RESOLUÇÃO N. 122 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Dom Feliciano (RS), a contratar operação de crédito junto ao Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul S/A – BANRISUL, no valor de CR$8.943.106,77, utilizando recursos do 
FUNDOPIMES ..............................................................................................................................................203  

RESOLUÇÃO N. 123 – DE 1993 

– Autoriza o Estado da Paraíba a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil S/A, como agente 
financeiro da União, no valor de CR$610.332.767,00, para realizar aplicações destinadas a saneamento 
financeiro ......................................................................................................................................................204  

RESOLUÇÃO N. 124 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Marmeleiro (PR), a contratar operação de crédito junto ao Banco do 
Estado do Paraná S/A – BANESTADO, no valor de CR$15.700.000,00, utilizando recursos do Programa 
Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU ............................................................................................205  

RESOLUÇÃO N. 125 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarulhos (SP), a contratar operação de crédito junto ao Banco Real de 
Investimento S/A, no valor de CR$555.000.000,00, correspondente a 10.962.726,43 Ufir em 19 de agosto 
de 1993 .........................................................................................................................................................206  

RESOLUÇÃO N. 126 – DE 1993 



– Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Bom (RS), a contratar operação de crédito junto ao Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul S/A – BANRISUL ..........................................................................................207  

RESOLUÇÃO N. 127 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal do Ivatuba (PR), a contratar operação de crédito no valor total de 
CR$3.450,000,00, junto ao Banco do Estado do Paraná S/A - BANESTADO .............................................208  

RESOLUÇÃO N. 128 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de União da Vitória (PR), a realizar operação de crédito junto ao Banco do 
Estado do Paraná S/A – BANESTADO, no valor de CR$18.000.000,00, a preços de maio de 1993, 
utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU .......................................209  

RESOLUÇÃO N. 129 – DE 1993 

– Autoriza o Estado de Minas Gerais a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas 
Gerais – LFTMG, cujos recursos serão destinados ao giro de 91% da divida mobiliária do Estado, vencível 
no primeiro semestre de 1994 .....................................................................................................................210  

RESOLUÇÃO N. 130 – DE 1993 

– Autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar operação de crédito junto à Financiadora de Estudos e 
Projetos – FINEP, no valor de Cr$44.352,625.683,42, para financiamento do Projeto Programa de 
Recuperação Ambiental da Baía de Todos os Santos ................................................................................ 211  

RESOLUÇÃO N. 131 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Uruguaiana (RS), a contratar operação de crédito junto ao Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul S/A – BANRISUL no valor de Cr$98.000.000,00, a preços de junho de 1993, 
para investimentos nas áreas de desenvolvimento institucional e de infra-estrutura urbana .......................212  

RESOLUÇÃO N. 132 – DE 1993 

– Altera o art. 5º da Resolução nº 98, de 1992, com a redação dada pela Resolução nº 90, de 1993, 
ambas do Senado Federal ........................................................................................................................... 214  

RESOLUÇÃO N. 133 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Medicina (PR), a contratar operação de crédito, com o Banco do Estado 
do Paraná S/A – BANESTADO, dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano-PEDU, no valor 
de até CR$15.000.000,00 ...........................................................................................................................  214  

RESOLUÇÃO N. 134 –  DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Rondon (PR), a contratar operação de crédito com o Banco do Estado 
do Paraná S/A, no valor de CR$8.550.700,00, para execução de obras e serviços integrantes do Programa 
Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU .......................................................................................... 215  

RESOLUÇÃO N. 135 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Planalto (RS), a contratar operação de crédito no valor de 
CR$2.828.147,94, a preços de janeiro de 1993, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul ............216  

RESOLUÇÃO N. 136 – DE 1993 



– Autoriza a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis (RS), a contratar operação de crédito junto à Caixa 
Econômica Federal – CEF, no valor de CR$313.690.988,70, em julho de 1993, utilizando recursos do 
Prosanear .................................................................................................................................................... 216  

RESOLUÇÃO N. 137 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de São Gabriel (RS), a contratar operação de crédito junto ao Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL no valor de CR$56.372.000,00 a preços de junho de 1993, 
para execução de programas de infra-estrutura e desenvolvimento institucional ........................................218  

RESOLUÇÃO N. 138 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG), a contratar operação de crédito junto ao 
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BMG, no valor de CR$1.129.089.588,00, a preços de 
abril de 1993, utilizando recursos do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento-
BIRD............................................................................................................................................................. 219  

RESOLUÇÃO N. 139 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de São Luis Gonzaga (RS), a contratar operação de crédito junto ao Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul S/A, – BANRISUL, no valor de CR$24.000.000,00, a preços de julho de 
1993, para investimentos institucional e de infra-estrutura urbana ..............................................................220  

RESOLUÇÃO N. 140 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS), a contratar operação de crédito junto ao Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL, no valor de Cr$2.094.051.000,00,  a preços de outubro de 1993 
.......................................................................................................................................................................221  

RESOLUÇÃO N. 141 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Colorado (PR), a contratar operação de crédito junto ao Banco do 
Estado do Paraná S/A – BANESTADO, no valor de CR$61.000.000,00, destinados a obras de infra-
estrutura naquela municipalidade .................................................................................................................223  

RESOLUÇÃO N. 142 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Mariluz (PR), a contratar operação de crédito interno junto ao Banco do 
Estado do Paraná S/A – BANESTADO, no valor de CR$17.700.000,00, a preços de setembro de 1993, 
execução de projetos de infra-estrutura urbana ...........................................................................................224  

RESOLUÇÃO N. 143 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande (PR), a contratar operação de crédito junto ao 
Banco do Estado do Paraná S/A – BANESTADO, no valor de CR$47.200.000,00, a preços de setembro de 
1993, utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU..............................225  

RESOLUÇÃO N. 144 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Missal (PR), a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado 
do Paraná S/A – BANESTADO, dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU, no 
valor de até CR$24.731.400,00 ....................................................................................................................226  

RESOLUÇÃO N. 145 – DE 1993 



– Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Olímpia (PR), a contratar operação de crédito junto ao Banco do 
Estado do Paraná S/A – BANESTADO, no valor de CR$14.500.000,00, para execução de projetos de infra-
estrutura urbana, naquele município ............................................................................................................227  

RESOLUÇÃO N. 146 – DE 1993 

– Autoriza a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (RS), a contratar operação de crédito no valor de 
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____________________  

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

RESOLUÇÃO N. 1 – DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir 
LFT-MG, destinadas ao giro de sua dívida mobiliária com 
vencimento no 1º semestre de 1993. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a emitir LFT-MG, destinadas ao giro de 
sua dívida mobiliária com vencimento no 1º semestre de 1993. 

Art. 2º – A operação a que se refere o artigo anterior será realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida no dia de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a parcela 
de 12%; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 

d) prazo: até 1.826; 

e) valor nominal: Cr$1,00; 



f) características dos títulos a serem substituídos:  

Vencimento Título Quantidade 

1º-1-93 511826 26.868.270 

1º-2-93 511826 26.844.089 

1º-3-93 511826 24.843.857 

1º-4-93 511826 29.021.546 

1º-5-93 511826 6.165.083 

1º-6-93 511826 1.027.045 

Total  114.769.890 

 

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

Colocação Vencimento Título Data-base 

4-1-93 1º-1-98 511823 4-1-93 

1º-2-93 1º-2-98 511826 1º-2-93 

1º-3-93 1º-3-98 511826 1º-3-93 

1º-4-93 1º-4-98 511824 3-5-93 

3-5-93 1º-5-98 511826 1º-4-93 

1º-6-93 1º-6-98 511826 1º-6-93 

 

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

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

Art. 3º – O prazo para o exercício da presente autorização é de 270 dias. 

Art. 4º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, 13 de janeiro de 1993. – Senador Mauro Benevides, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 15-1-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 2 – DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, junto ao 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – 
BIRD, no valor total equivalente a até US$145,000,000.00 (cento e 
quarenta e cinco milhões de dólares norte americanos), destinada 
ao financiamento do Programa de Saneamento Ambiental dos 
ribeirões Arrudas e Onça na região metropolitana de Belo 
Horizonte – MG. 

O Senado Federal resolve: 



Art. 1º – É autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos da Resolução nº 96, de 
1989 e da Resolução nº 36, de 1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor 
total equivalente a até US$145,000,000,00 (cento e quarenta e cinco milhões de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único – A operação de crédito externo referida neste artigo destina-se ao financiamento do 
Programa de Saneamento Ambiental dos Ribeirões Arrudas e Onça na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte – MG. 

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

a) mutuário: Governo do Estado de Minas Gerais; 

b) mutuante: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento –BIRD; 

c) valor: equivalente a até US$145,000,000.00 (cento e quarenta e cinco milhões de dólares norte-
americanos); 

d) garantia: República Federativa do Brasil; 

e) juros: meio por cento ao ano acima dos custos dos empréstimos selecionados (qualified 
borrowings), cotados no semestre precedente; 

comissão de compromisso (comission fee): três quartos por cento ao ano sobre o montante não 
desembolsado, contada a partir de sessenta dias após a data da assinatura do contrato; 

f) destinação dos recursos: Programa de Saneamento Ambiental dos Ribeirões Arrudas e Onça na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte – MG; 

g) condições de pagamento: 

– do principal: em vinte prestações semestrais, iguais e consecutivas, vencendo a primeira em             
15-4-1998 e a última em 15-10-2007; 

– dos juros: semestralmente vencidos, em 15-4 e 15-10 de cada ano; 

da comissão de compromisso: semestralmente vencida, em 15-4 e 15-10 de cada ano; 

h) autorização legislativa: Lei Estadual nº 10.890, de 22 de outubro de 1992. 

Art. 3º – O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias, a 
contar de sua publicação. 

Art. 4º – É revogada a Resolução do Senado Federal nº 87, de 29 de dezembro de 1992. 

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

Senado Federal, 13 de janeiro de 1993. – Senador Mauro Benevides, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 15-1-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 3 – DE 1993 

Autoriza a elevação temporária do limite de endividamento 
do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul para realizar 
operação de crédito junto ao Banco Comercial Bancesa S.A., no 
valor de Cr$93.299.341.560,27, destinada ao refinanciamento de 
dívidas resultantes de operações de crédito por Antecipação de 
Receita Orçamentária. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul autorizado, nos termos da Resolução nº 36, 
de 1992, do Senado Federal, a elevar temporariamente o seu limite de endividamento, nos anos de 1993, 
1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, para contratar operação de crédito interno junto ao Banco Comercial 



Bancesa S.A., no valor de Cr$93.299.341.560,27 (noventa e três bilhões, duzentos e noventa e nove 
milhões, trezentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta cruzeiros e vinte e sete centavos). 

Parágrafo único – Os recursos referidos neste artigo destinam-se ao refinanciamento de débitos 
vencidos e não pagos, relativos a operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária. 

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

a) valor pretendido: Cr$93.299.341.560,27; 

b) juros: 2,5% ao mês; 

c) índice de atualização monetária: variação do IGPM; 

d) garantia: Fundo de Participação dos Estados; 

e) destinação de recursos: refinanciamento de dívidas resultantes de operações de crédito por 
Antecipação da Receita Orçamentária; 

f) condições de pagamento: 

– do principal: em oitenta e uma parcelas mensais, vencendo-se a última em outubro de 1999; 

– dos juros: em parcelas mensais. 

Art. 3º – O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias, a 
contar de sua publicação. 

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

Senado Federal, 19 de janeiro de 1993.– Senador Mauro Benevides, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 21-1-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 4 – DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a emitir e 
colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo – LFTES, 
destinadas ao giro de 88% das 1.369.082.415 LFTES, vencíveis no 
primeiro semestre de 1993. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Espírito Santo autorizado, nos termos dos arts. 6º e 7º da 
Resolução nº 36, 1992, do Senado Federal, a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo – LFTES. 

Parágrafo único – A emissão de que trata este artigo destina-se ao giro de oitenta e oito por cento 
das 1.369.082.415 LFTES, com vencimento no primeiro semestre de 1993. 

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

I – quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a parcela 
de doze por cento, a título de juros; 

II – modalidade: nominativa-transferível; 

III – rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 

IV – prazo: até 730 dias; 

V – valor nominal: Cr$1,00; 

VI – características dos títulos a serem substituídos:  



Vencimento Título Quantidade 

15-1-93 670730 1.369.082.415 

 
VII - previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:  

Colocação Vencimento Título Data-base 

             15-1-93                      15-1-95

 
                   670730

 
                15-1-93 

 

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

IX – autorização legislativa: Lei nº 4.216, de 27 de janeiro de 1989 e Decreto nº 2.986-N, de 9 de 
maio de 1990. 

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

Senado Federal, 20 de janeiro de 1993. – Senador Mauro Benevides, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 26-1-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 5 – DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir e 
colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo – LFTP, 
destinadas ao giro de 83% das 132.099.676 LFTP, vencíveis no 
primeiro semestre de 1993. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado de São Paulo autorizado, nos termos dos arts. 6º e 7º da Resolução 
nº 36, de 1992, do Senado Federal, a emitir e colocar o mercado, através de ofertas públicas, Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo – LFTP. 

Parágrafo único – A emissão de que trata este artigo destina-se ao giro de 83% (oitenta e três por 
cento) das 132.099.676 LFTP, com vencimento no primeiro semestre de 1993. 

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

I – quantidade: a serem definida na data do resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a 
parcela de 17% (dezessete por cento), consoante o pactuado no Memorando de Entendimento, de 19 de 
março de 1991, firmado pelo Estado de São Paulo com o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento 
e com o Banco Central do Brasil; 

II – modalidade: nominativa-transferível; 

III – rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 

IV – prazo: até 1.825 dias; 

V - valor nominal: Cr$1,00; 

Vl – características dos títulos a serem substituídos: 

Vencimento Título Quantidade 

15-3-93 521825 67.825.681 

15-6-93 521825 64.273.995 



Total  132.099.676 

 
VII – previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:   

Colocação Vencimento Título Data-base 

15-3-93 15-3-93 521825 15-3-93 

15-6-93 15-6-93 521825 15-6-93 

 

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

IX – autorização legislativa: Lei nº 5.684, de 28 de maio de 1987, Decreto nº 29.526, de 18 de janeiro 
de 1989, Decreto nº 30.261, de 16 de agosto de 1989 e Resolução do Senado Federal nº 61, de 30 de 
dezembro de 1991. 

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

Senado Federal, 27 de janeiro de 1993. – Senador Mauro Benevides, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção, II), 26-1-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 6 – DE 1993 

Exclui do disposto no art. 4º, parágrafo único, da 
Resolução nº 7, de 1992, bem como no art. 4º, IV, e seus §§ 1º e 2º 
da Resolução nº 82, de 1990, os contratos a serem celebrados 
para a reestruturação da dívida externa do setor público junto aos 
governos dos países credores e suas respectivas agências de 
crédito, e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – Para os fins previstos no art. 1º da Resolução nº 7, de 30 de abril de 1992, fica a União 
autorizada a dispensar a inclusão, nos respectivos instrumentos sim das condições constantes do art. 4º, 
inciso IV, e §§ 1º e 2º da Resolução nº 82, de 1990. 

Art. 2º – Os contratos de que trata o art. 1º da Resolução nº 7, de 30 de abril de 1992, devem se 
adequar aos seguintes parâmetros: 

I – deve ser assegurada a reciprocidade, sempre que houver previsão da possibilidade de sua 
modificação, quando necessária para restabelecer o equilíbrio contratual, eventualmente rompido pela 
superveniência de alteração substancial, não causada pelas partes, das condições presentes na época de 
sua celebração; 

II – sempre que houver previsão sobre meios de solução de controvérsias, deverão os contratos 
estabelecer, alternativamente, que as dúvidas e os litígios delas decorrentes ou serão resolvidos por via 
amigável ou diplomática, ou submetidos à arbitragem, na forma do disposto no art. 4º, §§ 1º e 2º; da 
Resolução nº 82, de 18 de dezembro de 1990; e 

III – os contratos não poderão contar margem de comissão ou de custos administrativos spread a ser 
acrescida à taxa de juros básica, assim considerada pelo Banco Central do Brasil, superior a 0,3% ao ano. 

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

Senado Federal, 27 de janeiro de 1993. – Senador Mauro Benevides, Presidente. 

_________________ 



DCN (Seção II), 26-1-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 7 – DE 1993 

Retifica a Resolução nº 92, de 1992, do Senado Federal, 
que autorizou o Governo do Estado de Sergipe a emitir 
395.369.000 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Sergipe 
– LFT – SE. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É autorizada a retificação do art. 2º da Resolução nº 92, de 1992, do Senado Federal, que 
passa a vigorar com seguinte redação: 

Art. 2º – .................................................................................................................................................... 

a) quantidade: Cr$ 395.369.000.000 (trezentos e noventa e cinco bilhões, trezentos e sessenta e 
nove milhões) de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Sergipe – LFT – SE; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (Mesma taxa referencial); 

d) prazo: 1.826 (um mil, oitocentos e vinte e seis) dias;  

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

f) características dos títulos a serem emitidos:  

Colocação Data-base Vencimento Quantidade 

Dez./92 Out./92 Nov./96 110.705.000.000 

Jan./92 Out./92 Mar./97 71.166.000.000 

Abr./93 Out./92 Nov./97 71.166.000.000 

Jul./93 Out./92 Mar./98 71.166.000.000 

Out./93 Out./93 Out./98 71.166.000.000 

Total   395.369.000.000 

 

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

h) autorização legislativa: Lei nº 3.194, de 30 de junho de 1992.  

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

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 28 de janeiro de 1993. – Senador Mauro Benevides, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 26-1-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 8 – DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado do Pará a realizar operação 
de crédito no valor de Cr$49.390.000.000,00 (quarenta e nove 
bilhões e trezentos e noventa milhões de cruzeiros), equivalente a 



1.599.000 UPF em agosto de 1992, junto à Caixa Econômica 
Federal 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Pará autorizado a realizar operação de crédito no valor de 
Cr$49.390.000.000,00 (quarenta e nove bilhões e trezentos e noventa milhões de cruzeiros), equivalentes a 
1.599.000 UPF em agosto de 1992, junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa 
Prosanear/BIRD-CEF. 

Art. 2º – A operação de crédito a que se refere o artigo anterior será realizada nas seguintes 
condições: 

a) valor pretendido: Cr$49.390.000.000,00 equivalentes a 1.599.000 UPF em agosto de 1992; 

b) prazo para desembolso dos recursos: oito meses; 

c) juros: 8,7% ao semestre; 

d) índice de atualização monetária: UPF; 

e) garantia: quotas do Fundo de Participação dos Estados ou tributos de competência estadual; 

f) destinação dos recursos: execução de obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
nos bairros na Guanabara, Bengui, Coqueiro e Ipasep; 

g) condições de pagamento: 

– do principal: em vinte parcelas semestrais, vencendo a primeira dez meses após a primeira 
liberação: 

– dos juros: em parcelas semestrais. 

Art. 3º – O prazo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias, a contar da 
vigência desta resolução. 

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

Senado Federal, 28 de janeiro de 1993. – Senador Mauro Benevides, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 26-1-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 9 – DE 1993 

Autoriza a Telecomunicações Brasileiras S.A. – 
TELEBRÁS, a elevar temporiamente seus limites de 
endividamento, a fim de viabilizar operação de emissão de 
debêntures não conversíveis em ações, sem garantia da União, 
no valor de Cr$518.460.000.000,00 (quinhentos e dezoito bilhões, 
quatrocentos e sessenta milhões de cruzeiros) à data-base de 1º 
de setembro de 1992. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS, autorizada, nos termos do art. 9º da 
Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal, a elevar temporariamente os limites fixados no art. 7º da 
referida Resolução, a fim de viabilizar ração de emissão de debêntures não conversíveis em ações, sem 
garantia da União, no valor de Cr$518.460.000.000,00 (quinhentos e dezoito bilhões, quatrocentos e 
sessenta milhões de cruzeiros), à data-base de 1º de setembro de 1992. 

Parágrafo único – Os recursos oriundos da operação de que trata este artigo destinam-se à execução 
dos investimentos programados compatíveis com os dispêndios globais de 1992. 

Art. 2º – As condições básicas da operação de emissão de debêntures são as seguintes: 

a) prazo e data de vencimento: doze anos a partir da data de emissão;  



b) juros remuneratórios: 

– contados a partir da data de emissão, de acordo com a variação da TRD mais doze por cento ao 
ano; 

– a parcela correspondente aos doze por cento ao ano será paga mensalmente, no primeiro dia útil 
do mês subseqüente, calculada exponencialmente por dias corridos desde a data do último pagamento ou 
desde a data de emissão, quando for o caso, incidindo sobre o valor nominal acrescido da variação da TRD 
no período; 

– a parcela correspondente à variação da TRD será capitalizada e acrescida ao valor nominal, e o 
valor pecuniário assim obtido será base de cálculo de qualquer obrigação pecuniária do lançamento; 

c) prêmio: a Emissora poderá pagar aos debenturistas prêmios que visam adequar a rentabilidade 
dos títulos às taxas praticadas pelo mercado financeiro, observados os interesses da companhia emissora. 
Caberá ao Conselho de Administração da Emissora deliberar sobre o valor do prêmio pago, sobre as 
épocas de pagamento, bem como as condições de pagamento. Para o primeiro período de incidência da 
taxa de juros e prêmio, a Emissora pagará às debêntures desta emissão um prêmio equivalente à diferença 
positiva, se houver, entre os seguintes termos: 

TRD+ 12% a.a. ou Taxa ANBID + 4% a.a. ou IGP-M+ 24% a.a.; 

d) data do início de juros acumulatórios e prêmio: a partir da data da emissão das debêntures; 

e) resgate antecipado facultativo: a Emissora reservar-se-á o direito de, a qualquer tempo, observado 
o prazo mínimo de cento e oitenta dias, a contar da data do anúncio do início da distribuição, promover o 
resgate das debêntures em circulação mediante o pagamento do respectivo valor nominal, acrescido dos 
juros remuneratórios devidos na data do resgate e de eventual prêmio, se houver: 

f) aquisição facultativa: a Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir no mercado debêntures em 
circulação, por preço não superior ao seu valor nominal acrescido dos juros remuneratórios, e prêmio, se 
houver. As debêntures, objeto deste procedimento, poderão ser canceladas, permanecer em tesouraria da 
Emissora, ou serem novamente colocadas no mercado; 

g) repactuação: o Conselho de Administração da Emissora reunir-se-à  previamente à data de cada 
repactuação para deliberar sobre o período de repactuação subseqüente, os juros remuneratórios e 
prêmios, seus critérios e épocas de pagamento. A primeira repactuação ocorrerá treze meses após a data 
da emissão; 

h) aquisição obrigatória: a Emissora compromete-se a adquirir as debêntures em circulação, à opção 
dos debenturistas que não aceitarem as condições de quaisquer das repactuações deliberadas pelo 
Conselho de Administração da Emissora, pelo valor nominal, acrescido de juros remuneratórios e prêmios, 
se houver; 

i) agentes fiduciários. 

– remuneração: 

– uma parcela de Cr$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de cruzeiros); e 

– seis parcelas de Cr$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de cruzeiros) cada a serem pagas 
anualmente, vencendo-se a primeira um ano após a emissão; 

j) custo de distribuição: 

– Comissão de Coordenação: pelos serviços de obtenção do Registro de Emissão Pública na CVM, 
análise econômico-financeira e assessoria referente aos assuntos relacionados com a emissão, a comissão 
de 0,30% sobre o montante da operação, calculada sobre o preço de subscrição; 

– Comissão de Garantia: 0,30% sobre o montante da operação calculada com base no valor de 
subscrição; 

– Comissão de Colocação: 0,60% sobre o valor dos lotes efetivamente colocados, calculada com 
base no valor da subscrição. 

Art. 3º – O prazo máximo para a exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias, a 
contar de sua publicação. 

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



Senado Federal, 28 de janeiro de 1993. – Senador Mauro Benevides, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 26-1-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 10 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa – MG, a 
contratar operação de crédito junto ao Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG, no valor de 
Cr$350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Alterosa – MG, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), junto ao Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG. 

Parágrafo único – Os recursos provenientes da operação de crédito referida neste artigo destinam-se 
à aplicação em projetos de telefonia no município e equivalem a 164.996,00 BTNF/TRD, a preços de 27 de 
maio de 1992. 

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

a) valor pretendido: Cr$350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), passível de 
atualização monetária segundo a variação acumulada da Taxa Referencial – TR, verificada no período de 
27 de maio de 1992 à data de celebração do contrato de financiamento de que trata essa resolução; 

b) prazo para desembolso dos recursos: seis meses; 

c) juros: oito por cento ao ano; 

d) índice de atualização monetária: oitenta por cento da variação da TR; 

e) condições de pagamento: 

– do principal: em trinta e seis parcelas mensais, vencendo-se a primeira seis meses após a primeira 
liberação; 

– dos juros: em parcelas mensais. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida num prazo de duzentos e 
setenta dias, contado da data de sua publicação. 

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

Senado Federal, 28 de janeiro de 1993. – Senador Mauro Benevides, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), de 26-1-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 11 – DE 1993 

Autoriza a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 
Francisco – CODEVASF, a ampliar os limites fixados no art. 7º da 
Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal, com vistas a 
contratar operação de crédito externo, com garantia da União, no 
valor de US$7.945,277.00 (sete milhões, novecentos e quarenta e 
cinco mil, duzentos e setenta e sete dólares norte-americanos), 
junto à Empresa Húngara de Comércio Exterior e de 
Empreendimentos para Exportação – AGROINVEST. 



O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Fracisco – CODEVASF, autorizada a 
elevar temporariamente os limites fixados no art. 7º da Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal, nos 
termos do art. 9º da citada resolução, com vistas a contratar operação de crédito externo, com garantia da 
União, no valor de US$7,945,277.00 (sete milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e 
sete dólares norte-americanos), junto à Empresa Húngara de Comércio Exterior e de Empreendimentos 
para Exportação – AGROINVEST. 

Parágrafo único – A operação de crédito externo referida no caput deste artigo destina-se a financiar 
a importação de bens e serviços de assistência técnica e transferência de tecnologia, no âmbito do 
Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira celebrado entre a União e aquela empresa, 10 de abril de 
1992. 

Art. 2º – É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia à operação de crédito 
externo referida no art. 1º desta resolução. 

Art. 3º – As condições financeiras básicas da operação de crédito externo a ser garantida pela União 
são as seguintes: 

I – valor da importação: US$9,931,597.00; 

II – valor do financiamento: US$7,945,277.00; 

III – vigência: data-limite: cinco anos, prorrogáveis por mais doze meses, a partir da assinatura; 

IV – tranche "A" (serviços): 

a) valor total: US$5,478,000.00; 

b) valor financiado: US$4,382,400.00; 

c) sinal "down payment": 

– dez por cento do valor do contrato, como sinal, quarenta e cinco dias contados de sua assinatura; 

– dez por cento do valor do contrato, como sinal, quarenta e cinco dias contados na data da emissão 
das atas de início efetivo dos serviços e da aprovação dos projetos executivos; 

d) amortização: oitenta por cento do valor do contrato, em doze prestações semestrais, iguais e 
sucessivas, vencendo a primeira dezoito meses após a data das referidas no item b acima; 

V) – tranche "B" (bens): 

a) valor total: US$4,453,597.00; 

b) valor financiado: US$3,562,877.00; 

c) sinal "down payment": 

– dez por cento do valor do contrato, como sinal, quarenta e cinco dias contados de sua assinatura ou 
após a emissão da guia de importação referente a compra de bens; 

– dez por cento do valor do contrato, dentro de quarenta e cinco dias contados da data de 
conhecimento de embarque ou armazenagem e fatura comercial; 

d) amortização: oitenta por cento do valor do contrato, em doze prestações semestrais, iguais e 
sucessivas, vencendo a primeira dezoito meses após a data do conhecimento do embarque ou de 
armazenagem e da fatura comercial (documentos básicos); 

VI – juros: exigidos semestralmente à taxa de sete e meio por cento ao ano sobre o saldo devedor, 
calculados a partir da data dos documentos básicos ou das atas. 

Art. 4º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida num prazo de quinhentos e 
quarenta dias contados da data de sua publicação. 

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

Senado Federal, 5 de fevereiro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 6-2-93 



_________________ 

RESOLUÇÃO N. 12 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Blumenau – SC, a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$5.131.000.000,00 
(cinco bilhões, cento e trinta e um milhões de cruzeiros), a preços 
de agosto de 1992, junto ao Banco de Desenvolvimento do 
Estado de Santa Catarina S.A. – BADESC, dentro do Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Urbano dos Municípios de Pequeno 
Porte do Estado de Santa Catarina – PROURB. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Blumenau – SC autorizada, nos termos da Resolução nº 36, de 
1992, do Senado Federal, a realizar operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de 
Santa Catarina S.A. – BADESC, no valor de Cr$5.131.000.000,00 (cinco bilhões, cento e trinta e um milhões 
de cruzeiros), a preços de agosto de 1992, atualizado pela Taxa Referencial – TR. 

Parágrafo único – Os recursos provenientes da operação de crédito referida neste artigo destinam-se 
à execução de projetos de infra-estrutura naquela municipalidade, dentro do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Urbano dos Municípios de Pequeno Porte do Estado de Santa Catarina – PROURB. 

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

a) valor pretendido: Cr$5.131.000.000,00 (cinco bilhões, cento e trinta e um milhões de cruzeiros), a 
preços de agosto de 1992, atualizado pela variação da Taxa Referencial – TR. 

b) prazo de desembolso dos recursos: imediato; 

c) juros: doze por cento ao ano; 

d) índice de atualização monetária: variação da TR; 

e) destinação dos recursos: investimento urbano (pavimentação de ruas); 

f) condições de pagamento: 

– do principal: em noventa e seis parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a primeira 
liberação; 

– dos juros: em parcelas mensais. 

Art. 3º – A presente autorização será exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, a contar 
da data de sua publicação. 

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

Senado Federal, 11 de fevereiro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 6-2-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 13 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a emitir 
287.692.851.896 Letras Financeiras do Tesouro do Município de 
São Paulo, para o pagamento de precatórios judiciais. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura do Município de São Paulo autorizada a emitir 287.692.851.896 Letras 
Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo, nas seguintes condições e características: 

a) modalidade: nominativa-transferível; 



b) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 

c) prazo: até 1.826 dias; 

d) valor nominal: Cr$1,00, nas respectivas datas-base; 

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

Referência Colocação Data-Base Vencimento Quantidade 

4º Oitavo Setembro/92 1º-6-92 1º-6-92 236.521.190.600

 
3º (Compl.94,73%) Setembro/92 3-6-9 1º-6-96 5.495.890.169 

 

3º (Dif.solic.menor) Setembro/92 3-6-91 1º-6-96 253.506.925

 

1º (Compl. 96,15%)

 

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

 

2º (Compl. 96,15%)

 

Setembro/92 1º-6-90 1º-6-95 3.226.304.363

 

3º (Compl. 96,15%)

 

Setembro/92 1º-6-91 1º-6-96 10.962.441.786

 

4º (Compl. 96,15%)

 

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

 

      Total    287.692.851.896

  

f) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20-9-79, 
deste Banco Central; 

g) destinação: 

– pagamento do 4º oitavo de precatórios judiciais: 136.190.600 LFMT – SP; 

– pagamento do complemento do 3º oitavo, conforme setença expedida pelo Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo: 5.749.397.094 LFTM – SP; 

– pagamento do Complemento do 1º, 2º, 3º e 4º oitavos, conforme decisão judicial: 145.422.264.202 
LFTM – SP; 

h) resgate: pelo valor nominal acrescido do respectivo rendimento.  

Art. 2º – O prazo para o exercício da presente autorização é de 270 dias.  

Art. 3º – Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 17 de fevereiro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 19-2-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 14 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a emitir 
LFTM - SP destinadas ao giro de 88% de 3.974.426,744 títulos 
vencíveis no 1º semestre de 1993. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º– É a Prefeitura do Município de São Paulo autorizada a emitir e colocar no mercado, Letras 
Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo, destinadas ao giro de 88% de 3.974.426.744 de títulos 
com vencimento no 1º semestre de 1993. 

Art. 2º – A operação de crédito a que se refere o artigo anterior será realizada mediante emissão de 
Letras Financeiras do Tesouro Municipal/SP, nas seguintes condições: 



a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a parcela 
de 12% a títulos de juros; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 

d) prazo: até 1.096 dias; 

e) valor nominal: Cr$1,00; 

f) características dos títulos a serem substituídos:  

Vencimento Quantidade Título 

1º-3-93 3.112.273.645

 

691095 

1º-6-93 862.153.009

 

691095 

Total 3.974.426.744

    

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

Vencimento Quantidade Título Data-Base 

1º-3-93 1º-3-96 691096 1º-3-93 

1º-6-93 1º-6-96 691096 1º-6-93 

 

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

i) autorização legislativa: Leis nº 7.945, de 29 de outubro de 1973 e 10.020, de 23 de dezembro de 
1985 e Decreto nº 27.630. de 26 de janeiro de 1989. 

Art. 3º – O prazo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias, a contar da 
data de sua publicação. 

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

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 17 de fevereiro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 19-2-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 15 – DE 1993 

Autoriza a rerretificação da Resolução nº 92, de 1992, que 
autorizou o Governo do Estado de Sergipe a emitir 
395.369.000.000 (trezentos e noventa e cinco bilhões e trezentos e 
sessenta e nove milhões) Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de Sergipe (LFT – SE). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É autorizada a rerretificação do art. 2º da Resolução nº 92, de 1992, do Senado Federal, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2º ...................................................................................................................................................... 



a) quantidade: 395.369.000.000 (trezentos e noventa e cinco bilhões, trezentos e sessenta e nove 
milhões) Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Sergipe (LFT – SE); 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 

d) prazo: até 1.826 (um mil, oitocentos e vinte e seis) dias; 

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

f) características dos títulos a serem emitidos:  

Colocação Data-Base Vencimento Quantidade 

Dez/92 Out/92 Nov/96 110.705.000.000

 

Jan/93 Out/92 Mar/97 71.166.000.000

 

Fev/93 Out/92 Nov/97 71.166.000.000

 

Fev/93 Out/92 Mar/98 71.166.000.000

 

Fev/93 Out/92 Out/98 71.166.000.000

 

Total   395.369.000.000

    

                             

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

h) autorização legislativa: Lei nº 3.194, de 30 de junho de 1992." 

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

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

Senado Federal, 3 de março de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 4-3-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 16 – DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a emitir, através de 
ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
Goiás (LFT – GO) destinando-se os recursos advindos de tal 
emissão, ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento no 1º 
semestre de 1993. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Goiás autorizado, nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás (LFT – GO), para giro de sua 
dívida mobiliária com vencimento no 1º semestre de 1993. 

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

a) quantidade: a ser definida na data de vencimento dos títulos a serem substituídos, correspondente 
a oitenta e oito por cento do valor de resgate das LFT- GO e a cem por cento do principal das Obrigações 
do Tesouro do Estado de Goiás (OTGO); 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 

d) prazo: até 1.461 dias; 



e) valor nominal: Cr$ 1,00 

f) características dos títulos a serem substituídos:  

LFT-GO 

Vencimento Título Quantidade 

15-3-93 651095 1.500.000.000 

15-3-93 651096 144.000.000 

Total   1.644.000.000 

 

OTGO 

Vencimento Título Quantidade 

15-1-93 936009 314.923 

 

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

Colocação Vencimento Título Data-Base 

Março/93 15-1-97 651461 15-1-93 

15-3-93 15-3-97 651461 15-3-93 

 

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

i) autorização legislativa: Leis nºs 10.908 e 11.069 de 14 de julho de 1989 e 15 de dezembro de 1989, 
respectivamente. 

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

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

Senado Federal, 4 de março de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 6-3-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 17 – DE 1993 

Dispõe sobre a Corregedoria Parlamentar  

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É criada a Corregedoria do Senado Federal constituída de um Corregedor e três 
Corregedores substitutos, os quais serão eleitos na forma pelo qual o são os demais membros da Comissão 
Diretora. 

Art. 2º – Compete ao Corregedor ou Corregedor substituto: 

I – promover a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina no âmbito do Senado Federal; 

II – dar cumprimento às determinações da Mesa referentes à segurança interna e externa da Casa; 

III – supervisionar a proibição de porte de arma, com poderes para revistar e desarmar; 



IV – fazer sindicância sobre denúncias de ilícitos no âmbito do Senado, envolvendo Senadores. 

Art. 3º – O Corregedor poderá, observados os preceitos regimentais e as orientação da Mesa, baixar 
provimentos no sentido de prevenir perturbações da ordem e da disciplina no âmbito da Casa. 

Art. 4º – Compete aos Corregedores substitutos substituírem o Corregedor em seus eventuais 
impedimentos, de acordo com a ordem de precedência dos respectivos cargos na Mesa. 

Art. 5º – Em caso de delito cometido por Senador nos edifícios do Senado, caberá ao Corregedor, ou 
Corregedor substituto por ele designado, presidir o inquérito instaurado para apuração dos fatos. 

§ 1º – Serão observados, no inquérito, o Código de Processo Penal e os regulamentos policiais do 
Distrito Federal, no que couber. 

§ 2º – O presidente do inquérito poderá solicitar a cooperação técnica de órgãos policiais 
especializados ou requisitar servidores de seus quadros para auxiliar sua realização. 

§ 3º – Servirá de escrivão funcionário estável do Senado designado pelo presidente do inquérito. 

§ 4º – O inquérito será enviado, após sua conclusão, à autoridade competente. 

§ 5º – Em caso de flagrante de crime inafiançável, realizar-se-á a prisão do agente, que será 
entregue, com o auto respectivo, ao Presidente do Senado, atendendo-se nesta hipótese, ao prescrito no 
art. 53, § 5º da Constituição Federal. 

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

Art. 7º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 17 de março de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 18-3-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 18 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro a emitir e 
colocar no mercado, através de ofertas públicas, 3.303.000.000,00 
(três trilhões, trezentos e três bilhões) Letras Financeiras do 
Tesouro Municipal (LFTM – Rio), destinadas ao financiamento de 
planos, programas e obras prioritárias, necessárias ao 
desenvolvimento econômico-social do município. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro autorizada a emitir e colocar no mercado, através 
de ofertas públicas, 3.303.000.000,00 (três trilhões, trezentos e três bilhões) Letras Financeiras do Tesouro 
Municipal (LFTM – Rio), nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do Senado Federal. 

Parágrafo único – Os recursos advindos da emissão referida no caput deste artigo destinam-se ao 
financiamento de planos, programas e obras prioritárias, necessários ao desenvolvimento econômico-social 
do município. 

Art. 2º – As condições financeiras básicas da operação de crédito pretendida com a emissão de 
títulos são as seguintes: 

a) quantidade: 3.303.000.000,00 (três trilhões, trezentos e três bilhões) LFTM – Rio; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 

d) prazo: até 1.706 (um mil setecentos e seis) dias; 

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

f) características dos títulos a serem emitidos: 



 
Colocação  Vencimento   Quantidade  

1º-3-93   1º-2-95 110.100.000.000 

1º-3-93   1º-3-95 110.100.000.000 

1º-3-93   1º-4-95 110.100.000.000 

1º-3-93   1º-5-95 110.100.000.000 

1º-3-93   1º-6-95 110.100.000.000 

1º-3-93   1º-7-95 110.100.000.000 

1º-3-93   1º-8-95 110.100.000.000 

1º-3-93   1º-9-95 110.100.000.000 

1º-3-93 1º-10-95 110.100.000.000 

1º-3-93 1º-11-95 110.100.000.000 

1º-3-93   1º-2-96 110.100.000.000 

1º-3-93   1º-3-96 110.100.000.000 

1º-3-93   1º-4-95 110.100.000.000 

1º-3-93   1º-5-95 110.100.000.000 

1º-3-93   1º-6-95 110.100.000.000 

1º-3-93   1º-7-95 110.100.000.000 

1º-3-93   1º-8-95 110.100.000.000 

1º-3-93   1º-9-95 110.100.000.000 

1º-3-93 1º-10-95 110.100.000.000 

1º-3-93 1º-11-95 110.100.000.000 

1º-3-93   1º-2-97 110.100.000.000 

1º-3-93 1º-3-977 110.100.000.000 

1º-3-93   1º-4-97 110.100.000.000 

1º-3-93   1º-5-97 110.100.000.000 

1º-3-93   1º-6-97 110.100.000.000 

1º-3-93   1º-7-97 110.100.000.000 

1º-3-93   1º-8-97 110.100.000.000 

1º-3-93   1º-9-97 110.100.000.000 

1º-3-93 1º-10-97 110.100.000.000 

1º-3-93 1º-11-97 110.100.000.000 

 

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

h) autorização legislativa: Lei nº 1.373, de 26 de janeiro de 1989. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida num prazo de duzentos e 
setenta dias, contado da data de sua publicação. 

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

Senado Federal, 16 de março de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 



DCN (Seção II), 18-3-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 19 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro Municipal (LFTM – Rio) destinadas 
ao giro de 28.407.041 LFTM – Rio vencíveis no 1º semestre de 
1993. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro autorizada a emitir Letras Financeiras do Tesouro 
Municipal (LFTM – Rio), destinadas ao giro de 28.407.047 LFTM – Rio vencíveis no 1º semestre de 1993. 

Art. 2º – A emissão dos títulos a que se refere o artigo anterior será realizada nas seguintes 
condições e características: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a parcela 
de 12%; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 

d) prazo: até 1.826 dias; 

e) valor nominal: Cr$ 1,00; 

f) características dos títulos a serem substituídos:  

Título  Vencimento   Quantidade  

681825 15-3-93 4.010.500 

681825 15-4-93 7.874.381 

681825 15-5-93 6.073.274 

681825 15-6-93 10.448.892  

Total  28.407.047 

 

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

Colocação  Vencimento  Título  Data-Base 

15-3-93 1º-3-97 681447 15-3-93 

15-4-93 1º-4-97 681447 15-4-93 

15-5-93 1º-5-97 681447 15-5-93 

15-6-93 1º-6-97 681447 15-6-93 

 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central; 

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

Art. 3º – O prazo para o exercício da presente autorização é de 270 dias, a contar da data de 
publicação desta resolução. 

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



Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 17 de março de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 18-3-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 20 – DE 1993 

Institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar.  

O Senado Federal resolve: 

CAPÍTULO I 

Dos Deveres Fundamentais do Senador 

Art. 1º – No exercício do mandato, o Senador atenderá a prescrições constitucionais e regimentais e 
às contidas neste Código, sujeitando-se aos procedimentos disciplinares nele previstos. 

Art. 2º – São deveres fundamentais do Senador: 

I – promover a defesa dos interesses populares e nacionais; 

II – zelar pelo aprimoramento da ordem constitucional e legal do País, particularmente das instituições 
democráticas e representativas, e pelas prerrogativas do Poder Legislativo; 

III – exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popular; 

IV – apresentar-se ao Senado durante as sessões legislativas ordinárias e extraordinária e participar 
das sessões do plenário e das reuniões de Comissão de que seja membro, além das sessões conjuntas do 
Congresso Nacional. 

CAPÍTULO II 

Das Vedações Constitucionais 

Art. 3º – É expressamente vedado ao Senador.  

I – desde a expedição do diploma: 

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, 
sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato 
obedecer a cláusulas uniformes; 

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissível ad 
nutum, nas entidades constantes da alínea anterior; 

II – desde a posse: 

a) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com 
pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada; 

b) ocupar cargo ou função de que seja demissível ad nutum, nas entidades referidas no inciso I, a; 

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, a; 

d) ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo (Constituição Federal, art. 54). 

§ 1º – Consideram-se incluídas nas proibições previstas nas alíneas a e b do inciso I e a e c do inciso 
II, para os fins do presente Código de Ética e Decoro Parlamentar, pessoas jurídicas de direito privado 
controladas pelo Poder Público. 

§ 2º – A proibição constante da alínea a do inciso I compreende o Senador, como pessoa física, seu 
cônjuge ou companheira e pessoas jurídicas direta ou indiretamente por eles controladas. 



§ 3º – Consideram-se pessoas jurídicas às quais se aplica a vedação referida na alínea a do inciso II, 
para os fins do presente Código, os Fundos de Investimentos Regionais e Setoriais. 

CAPÍTULO III 

Dos Atos Contrários à Ética e ao Decoro Parlamentar  

Art. 4º – É, ainda, vedado ao Senador: 

I – celebrar contrato com instituição financeira controlada pelo Poder Público, incluídos nesta 
vedação, além do Senador como pessoa física, seu cônjuge ou companheira e pessoas jurídicas direta ou 
indiretamente por ele controladas; 

II – dirigir ou gerir empresas, órgãos e meios de comunicação, considerados como tal pessoas 
jurídicas que indiquem em seu objeto social a execução de serviços de radiodifusão sonora ou de sons e 
imagens; 

III – praticar abuso do poder econômico no processo eleitoral. 

§ 1º – É permitido ao Senador, bem como a seu cônjuge ou companheira, movimentar contas e 
manter cheques especiais ou garantidos, de valores correntes e contrato de cláusulas uniformes, nas 
instituições financeiras referidas no inciso I. 

§ 2º – Excluem-se da proibição constante do inciso II a direção ou gestão de jornais, editoras de livros 
e similares. 

Art. 5º – Consideram-se incompatíveis com a ética e o decoro parlamentar: 

I – o abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do Congresso Nacional 
(Constituição Federal, art. 55, § 1º); 

II – a percepção de vantagens indevidas (Constituição Federal, art. 55, § 1º), tais como doações, 
benefícios ou cortesias de empresas, grupos econômicos ou autoridades públicas, ressalvados brindes sem 
valor econômico; 

III – a prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos decorrentes. 

Parágrafo único – Incluem-se entre as irregularidades graves, para fins deste artigo: 

I – a atribuição de dotação orçamentária, sob a forma de subvenções sociais, auxílios ou qualquer 
outra rubrica, a entidades ou instituições das quais participe o Senador, seu cônjuge, companheira ou 
parente, de um ou de outro, até o terceiro grau, bem como pessoa jurídica direta ou indiretamente por eles 
controlada, ou ainda, que aplique os recursos recebidos em atividades que não correspondam 
rigorosamente as suas finalidades estatutárias; 

II – a criação ou autorização de encargos em termos que, pelo seu valor ou pelas características da 
empresa ou entidade beneficiada ou contratada, possam resultar em aplicação indevida de recursos 
públicos. 

CAPÍTULO IV 

Das Declarações Públicas Obrigatórias 

Art. 6º – O Senador apresentará ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar as seguintes 
declarações obrigatórias periódicas, para fins de ampla divulgação e publicidade: 

I – ao assumir o mandato, para efeito de posse, e noventa dias antes das eleições, no último ano da 
legislatura: Declaração de Bens e Fontes de Renda e Passivos, incluindo todos os passivos de sua própria 
responsabilidade, de seu cônjuge ou companheira ou de pessoas jurídicas por eles direta ou indiretamente 
controladas, de valor igual ou superior a sua remuneração mensal como Senador, 

II – até o trigésimo dia seguinte ao encerramento do prazo para entrega da declaração do Imposto de 
Renda das pessoas físicas: cópia da declaração de Imposto de Renda do Senador e do seu Cônjuge ou 
companheira; 

III – ao assumir o mandato e ao ser indicado membro de Comissão Permanente ou Temporária da 
Casa Declaração de Atividades Econômicas ou Profissionais, atuais ou anteriores, ainda que delas se 
encontre transitoriamente afastado, com a respectiva remuneração ou rendimento, inclusive quaisquer 
pagamentos que continuem a ser efetuados por antigo empregador; 



IV – durante o exercício do mandato, em Comissão ou em Plenário, ao iniciar-se a apreciação de 
matéria que envolva diretamente seus interesses patrimoniais: Declaração de Interesse, em que, a seu 
exclusivo critério, declare-se impedido de participar ou explicite as razões pelas quais, a seu juízo, entenda 
como legítima sua participação na discussão e votação. 

§ 1º – Caberá ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar diligenciar para a publicação e divulgação 
das declarações referidas neste artigo, pelo menos nos seguintes veículos: 

I – no órgão de publicação oficial – onde será feita sua publicação integral; 

II – em um jornal diário de grande circulação no Estado a que pertença o Parlamentar – em forma de 
aviso resumido da publicação feita no órgão oficial; 

III – no Programa Voz do Brasil/Senado Federal" – na forma do inciso anterior. 

§ 2º – Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior poderá qualquer cidadão solicitar diretamente, 
mediante requerimento à Mesa do Senado, quaisquer informações que se contenham nas declarações 
apresentadas pelos Senadores: 

CAPÍTULO V 

Das Medidas Disciplinares 

Art. 7º – As medidas disciplinares são: 

a) advertência; 

b) censura; 

c) perda temporária do exercício do mandato; 

d) perda do mandato. 

Art. 8º – A advertência é medida disciplinar de competência dos Presidentes do Senado, do Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar ou de Comissão. 

Art. 9º – A censura será verbal ou escrita. 

§ 1º – A censura verbal será aplicada pelos Presidentes do Senado, do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar ou de Comissão, no âmbito desta, quando não couber penalidade mais grave, ao Senador que: 

I – deixar de observar, salvo motivo justificado, os deveres inerentes ao mandato ou os preceitos do 
Regimento Interno; 

II – praticar atos que infrinjam as regras da boa conduta nas dependências da Casa; 

III – perturbar a ordem das sessões ou das reuniões. 

§ 2º – A censura escrita será imposta pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e homologada 
pela Mesa, se outra cominação mais grave não couber, ao Senador que: 

I – usar, em discurso ou proposição, de expressões atentatórias ao decoro parlamentar, 

II – praticar ofensas físicas ou morais a qualquer pessoa, no edifício do Senado, ou desacatar, por 
atos ou palavras, outro parlamentar, a Mesa ou Comissão, ou os respectivos Presidentes. 

Art. 10 – Considera-se incurso na sanção de perda temporária do exercício do mandato, quando não 
for aplicável penalidade mais grave, o Senador que: 

I – reincidir nas hipóteses do artigo antecedente; 

II – praticar transgressão grave ou reiterada aos preceitos do Regimento Interno ou deste Código, 
especialmente quanto à observância do disposto no art. 6º, 

III – revelar conteúdo de debates ou deliberações que o Senado ou Comissão haja resolvido devam 
ficar secretos; 

IV – revelar informações e documentos oficiais de caráter reservado, de que tenha tido conhecimento 
na forma regimental; 

V – faltar, sem motivo justificado, a dez sessões ordinárias consecutivas ou a quarenta e cinco 
intercaladas, dentro da sessão legislativa ordinária ou extraordinária. 



Art. 11 – Serão punidas com a perda do mandato: 

I – a infração de qualquer das proibições constitucionais referidas no art. 3º (Constituição Federal, art. 
55); 

II – a prática de qualquer dos atos contrários à ética e ao decoro parlamentar capitulados nos arts. 4º 
e 5º (Constituição Federal, art. 55);  

III – a infração do disposto nos incisos III, IV, V e VI do art. 55 da Constituição. 

CAPÍTULO VI 

Do Processo Disciplinar 

Art. 12 – A sanção de que trata o art. 10 será decidida pelo Plenário, em escrutínio secreto e por 
maioria simples, mediante provocação da Mesa, do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar ou de Partido 
Político representado no Congresso Nacional, na forma prevista nos arts. 14 e 15, excetuada a hipótese do 
parágrafo único deste artigo. 

Parágrafo único – Quando se tratar de infração ao inciso V do art. 10, a sanção será aplicada, de 
oficio, pela Mesa, resguardado, em qualquer caso, o princípio da ampla defesa. 

Art. 13 – A perda do mandato será decidida pelo Plenário, em escrutinio secreto e por maioria 
absoluta de votos, mediante iniciativa da Mesa, do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar ou de Partido 
Político representado no Congresso Nacional, na forma prevista nos arts. 14 e 15 (Constituição Federal, art. 
55, § 2º). 

Parágrafo único – Quando se tratar de infração aos incisos III, IV e V do art. 55 da Constituição, a 
sanção será aplicada, de ofício, pela Mesa, resguardado, em qualquer caso, o princípio da ampla defesa. 

Art. 14 – Oferecida representação contra Senador por fato sujeito à pena de perda do mandato ou à 
pena de perda temporária do exercício do mandato, aplicáveis pelo Plenário do Senado, será ela 
inicialmente encaminhada, pela Mesa, ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar ressalvadas as 
hipóteses do art. 17, quando o processo tem origem no Conselho. 

Art. 15 – Recebida a representação, o Conselho observará os seguintes procedimentos: 

I – o Presidente do Conselho, sempre que considerar necessário, designará três membros titulares do 
mesmo para compor Comissão de Inquérito, destinada a promover as devidas apurações dos fatos e das 
responsabilidades; 

II – constituída ou não, a Comissão referida no inciso anterior, será oferecida cópia da representação 
ao Senador, que terá o prazo de cinco sessões ordinárias para apresentar defesa escrita e provas; 

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

IV – apresentada a defesa, o Conselho ou, quando for o caso, a Comissão de Inquérito, procederá as 
diligências e a instrução probatória que entender necessárias, findas as quais proferirá parecer no prazo de 
cinco sessões ordinárias do Senado, salvo na hipótese do art. 19, concluindo pela procedência da 
representação ou pelo arquivamento da mesma, oferecendo-se, na primeira hipótese, o Projeto de 
Resolução apropriado para a declaração da perda do mandato ou da suspensão temporária do exercício do 
mandato; 

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

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

Art. 16 – É facultado ao Senador, em qualquer caso, constituir advogado para sua defesa, a este 
assegurado atuar em todas as fases do processo. 

Art. 17 – Perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, poderão ser diretamente oferecidas, por 
qualquer parlamentar, cidadão ou pessoa jurídica, denúncias relativas ao descumprimento, por Senador, de 
preceitos contidos no Regimento Interno e neste Código. 



§ 1º – Não serão recebidas denúncias anônimas. 

§ 2º – Recebida a denúncia, o Conselho promoverá apuração preliminar e sumária dos fatos, ouvido 
o denunciado e providenciadas as diligências que entender necessárias, dentro do prazo de trinta dias. 

§ 3º – Considerada procedente denúncia por fato sujeito a medidas previstas nos arts. 8º 9º, o 
Conselho promoverá sua aplicação, nos termos ali estabelecidos. Verificando tratar-se de infrações 
incluídas entre as hipóteses dos arts. 10 e 11, procederá na forma do art. 15. 

§ 4º – Poderá o Conselho, independentemente de denúncia ou apresentação, promover a apuração, 
nos termos deste artigo, de ato ou omissão atribuída a Senador. 

Art. 18 – Quando um Senador for acusado por outro, no curso de uma discussão ou noutra 
circunstância, de ato que ofenda sua honorabilidade, pode pedir ao Presidente do Senado, do Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar ou de Comissão, que apure a veracidade da argüição e o cabimento de sanção 
ao ofensor, no caso de improcedência da acusação. 

Art. 19 – As apurações de fatos e de responsabilidade previstos neste Código poderão, quando a sua 
natureza assim o exigir, ser solicitadas ao Ministério Público ou às autoridades policiais, por intermédio da 
Mesa do Senado, caso em que serão feitas as necessárias adaptações nos procedimentos e nos prazos 
estabelecidos neste Capítulo. 

Art. 20 – O processo disciplinar regulamentado neste código não será interrompido pela renúncia do 
Senador ao seu mandato, nem serão pela mesma elididas as sanções eventualmente aplicáveis os seus 
efeitos. 

Art. 21 – Quando, em razão das matérias reguladas neste Código, forem injustamente atingidas a 
honra ou a imagem da Casa, de seus órgãos ou de qualquer dos seus membros, poderá o Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar solicitar intervenção à Mesa. 

CAPÍTULO VII 

Do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 

Art. 22 – Compete ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar zelar pela observância dos preceitos 
deste Código e do Regimento Interno, atuando no sentido da preservação da dignidade do mandato 
parlamentar no Senado Federal. 

Art. 23 – O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar será constituído por quinze membros titulares e 
igual número de suplentes, eleitos para mandato de dois anos, observado, quanto possível, o princípio da 
proporcionalidade partidária e o rodízio entre Partidos Políticos ou Blocos Parlamentares não 
representados. 

§ 1º – Os Líderes Partidários submeterão à Mesa os nomes dos Senadores que pretenderem indicar 
para integrar o Conselho, na medida das vagas que couberem ao respectivo Partido. 

§ 2º – As indicações referidas no parágrafo anterior serão acompanhadas pelas declarações 
atualizadas, de cada Senador indicado, onde constarão as informações referentes aos seus bens, fontes de 
renda, atividades econômicas e profissionais, nos termos dos incisos I, II e III do art. 6º 

§ 3º – Acompanharão, ainda, cada indicação, uma declaração assinada pelo Presidente da Mesa, 
certificando a inexistência de quaisquer registros, nos arquivos e anais do Senado, referentes à prática de 
quaisquer atos ou irregularidades capitulados nos arts. 8º e 11, independentemente da legislatura ou sessão 
legislativa em que tenham ocorrido. 

§ 4º – Caberá à Mesa providenciar, durante os meses de fevereiro e março da primeira e da terceira 
sessões legislativas de cada legislatura, a eleição dos membros do Conselho. 

Art. 24 – Enquanto não aprovar regulamento específico, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 
observará, quanto à organização interna e ordem de seus trabalhos, as disposições regimentais relativas ao 
funcionamento das Comissões, inclusive no que diz respeito à eleição de seu Presidente e designação de 
Relatores. 

§ 1º – Os membros do Conselho deverão, sob pena de imediato desligamento e substituição, 
observar a discrição e o sigilo inerentes à natureza de sua função. 



§ 2º – Será automaticamente desligado do Conselho o membro que não comparecer, sem 
justificativa, a três reuniões, consecutivas ou não, bem assim o que faltar, ainda que justificadamente, a 
mais de seis reuniões, durante a sessão legislativa. 

Art. 25 – O Corregedor do Senado participará das deliberações do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar, com direito a voz e voto, competindo-lhe promover as diligências de sua alçada, necessárias 
aos esclarecimentos dos fatos investigados. 

CAPÍTULO VIII 

Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 26 – O Orçamento Anual do Senado consignará dotação específica, com os recursos 
necessários à publicação das Declarações Obrigatórias previstas no art. 6º 

Art. 27 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 28 – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 17 de março de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 18-3-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 21 – DE 1993 

Dá nova redação ao art. 2º da Resolução nº 32, de 1991. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – O art. 2º da Resolução nº 32, de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2º – As vantagens administrativas adicionais estabelecidas para os gabinetes das lideranças 
serão admitidas às representações partidárias que tiverem, no mínimo, um vinte e sete avos da composição 
do Senado Federal." 

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

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

Senado Federal, 18 de março de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 19-3-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 22 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Concórdia, em Santa 
Catarina, a realizar operação de crédito no valor de Cr$ 
3.446.700.000,00 junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado 
de Santa Catarina S/A – BADESC. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Concórdia, no Estado de Santa Catarina, nos termos da 
Resolução nº 36, de 1992, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco 
de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/A – BADESC, através da linha de crédito 
BIRD/PROURB, no valor de Cr$ 3.446.700.000,00 (três bilhões, quatrocentos e quarenta e seis milhões e 
setecentos mil cruzeiros), atualizado pela Taxa Referencial de Juros – TR. 



Parágrafo único – O empréstimo referido no caput deste artigo destina-se a obras de infra-estrutura 
urbana no Município de Concórdia – SC, no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano dos 
Municípios de Pequeno Porte do Estado de Santa Catarina – PROURB. 

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

a) valor: Cr$ 3.446.700.000,00, corrigidos monetariamente pela variação da Taxa Referencial – TR; 

b) prazo para desembolso dos recursos: doze meses; 

c) juros: 10,50% a.a.; taxa de administração: 1,50% a.a; 

d) índice de correção monetária: variação da TR; 

e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura urbana; 

f) condições de pagamento: 

– do principal: em noventa e seis parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a primeira 
liberação; 

– dos juros: em parcelas mensais; 

g) autorização legislativa: Lei nº 2.619, de 19 de junho de 1992. 

Art. 3º – O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias, a 
contar de sua publicação. 

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

Senado Federal, 24 de março de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 26-3-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 23 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba – PR, a 
contratar operação de crédito no valor de até US$ 30,000,000.00 
(trinta milhões de dólares norte-americanos), como subtomadora 
de parcela de empréstimo externo contratado pelo Estado do 
Paraná junto ao Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Curitiba – PR, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor de até US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares norte-americanos), como subtomadora de parcela 
de empréstimo externo contratado pelo Estado do Paraná junto ao Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento – BIRD. 

§ 1º – A operação de crédito referida no caput deste artigo será celebrada com o Governo do Estado 
do Paraná, através do Banco do Estado do Paraná S.A. – BANESTADO. 

§ 2º – Os recursos advindos da operação de crédito referida no caput deste artigo destinam-se ao 
financiamento de projetos de interesse do Município de Curitiba, nos termos do Programa de Saneamento 
Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba – Bacia do Alto Iguaçu – PROSAM. 

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

a) valor pretendido: Cr$ 371.625.000.000,00, equivalente a US$ 30,000,000.00 em 31-12-92; 

b) prazo para desembolso dos recursos: até 30-9-97; 

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

d) juros fixos anuais acima da qualified borrowings: 0,5% a.a.; 

e) comissão de repasse: 0,20% a.a., sobre os valores efetivamente desembolsados; 



f) comissão de compromisso: 0,75% a.a., sobre o montante não desembolsado, contado a partir de 
60 dias após a data de assinatura do contrato com o BIRD; 

g) garantia: ICMS e/ou IPVA; 

h) destinação dos recursos: participação no Programa de Saneamento Ambiental da Região 
Metropolitana de Curitiba – PROSAM; 

i) condições de pagamento: 

– do principal: em 20 parcelas semestrais, vencendo a primeira em 15 de fevereiro de 1998 e a última 
em 15 de agosto de 2007; 

– dos juros e comimes: em 15-2 e 15-8 de cada ano, vencendo a primeira em 15 de fevereiro de 
1993. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida num prazo de duzentos e 
setenta dias, contados da data de sua publicação. 

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

Senado Federal, 24 de março de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 26-3-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 24 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Toledo – PR a contratar 
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., 
(BANESTADO), com recursos do Fundo Estadual de 
Desenvolvimento Urbano – FDU, no valor de Cr$ 5.500.000.000,00 
(cinco bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Toledo (PR), nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 5.500.000.000,00 (cinco bilhões 
e quinhentos milhões de cruzeiros), junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. – BANESTADO. 

Parágrafo único – Os recursos referidos neste artigo integram o Fundo Estadual de Desenvolvimento 
Urbano – FDU – e o financiamento objetiva a execução de obras de infra-estrutura no âmbito do Programa 
Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU: 

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

a) valor pretendido: Cr$ 5.500.000.000,00 (cinco bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros), 
atualizado pela Taxa Referencial; 

b) prazo para desembolso dos recursos: doze meses; 

c) juros: 12% ao ano; 

d) índice de atualização monetária: variação da TR; 

e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura; 

f) condições e pagamento: 

– do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a primeira 
liberação; 

– dos juros: em parcelas mensais. 

Art. 3º – O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias a 
contar de sua publicação. 

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



Senado Federal, 6 de abril de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 7-4-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 25 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paiçandu (PR) a 
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do 
Paraná S.A. (BANESTADO), no valor de Cr$ 460.000.000,00 
(quatrocentos e sessenta milhões de cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Paiçandu (PR), nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. 
(Banestado), no valor de Cr$ 460.000.000,00 (quatrocentos e sessenta milhões de cruzeiros. 

Parágrafo único – Os recursos referidos neste artigo são provenientes do Fundo Estadual de 
Desenvolvimento Urbano – FDU – e serão destinados à execução de projetos de infra-estrutura urbana no 
Município de Paiçandu (PR). 

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

a) valor pretendido: Cr$ 460.000.000,00, a preços de setembro de 1992; 

b) prazo para desembolso dos recursos: doze meses; 

c) juros: 12% ao ano; 

d) índice de atualização monetária: variação da TR; 

e) garantia: caução de quotas-partes do ICMS; 

f) destinação dos recursos: implementação de obras de infra-estrutura no Município; 

g) condições de pagamento: 

– do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a primeira 
liberação; 

– dos juros: em parcelas mensais. 

Art. 3º – O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias a 
contar de sua publicação. 

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

Senado Federal, 6 de abril de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 7-4-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 26 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Arapongas (PR) a 
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do 
Paraná S.A. (BANESTADO), no valor de Cr$ 17.500.000.000,00 
(dezessete bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 



Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Arapongas (PR), nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 17.500.000.000,00 (dezessete 
bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros), junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. (Banestado). 

Parágrafo único – Os recursos referidos neste artigo são provenientes do Fundo Estadual de 
Desenvolvimento Urbano – FDU – e serão destinados à execução de projetos de infra-estrutura urbana no 
Município de Arapongas (PR). 

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

a) valor pretendido: Cr$ 17.500.000.000,00, a preços de novembro de 1992;  

b) prazo para desembolso dos recursos: até doze meses; 

c) juros: 12% ao ano; 

d) índice de atualização monetária: variação da TR; 

e) garantia: ICMS; 

f) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura; 

g) condições de pagamento: 

– do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a primeira 
liberação; 

– dos juros: em parcelas mensais. 

Art. 3º – O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias a 
contar de sua publicação. 

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

Senado Federal, 6 de abril de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 7-4-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 27 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vista Alegre-RS, a 
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul S.A. – BANRISUL, no valor do Cr$ 1.299.441.330,00 
(um bilhão, duzentos e noventa e nove milhões, quatrocentos e 
quarenta e um mil, trezentos e trinta cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Vista Alegre-RS, nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 1.299.441.330,00 (um bilhão, 
duzentos e noventa e nove milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, trezentos e trinta cruzeiros), junto ao 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL S.A. 

Parágrafo único – A operação de crédito referida no caput deste artigo envolverá recursos do 
Fundopimes, cuja fonte primária é o Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, dentro do Programa 
Integrado de Melhoria Social. 

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

a) valor pretendido: Cr$ 1.299.441.330,00 a preços de janeiro de 1993; 

b) prazo para desembolso dos recursos: cento e vinte dias; 

c) juros: 11% ao ano; 

d) índice de atualização monetária: reajustável pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas; 

e) destinação dos recursos: Programa Integrado de Melhoria Social; 



f) condições de pagamento: 

– do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencíveis no dia vinte de 
cada mês, através do Sistema de Amortização Constante; 

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

Art. 3º – O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias a 
contar de sua publicação. 

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

Senado Federal, 6 de abril de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 7-4-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 28 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Xavier – RS, a 
contratar operação de crédito, junto ao Fundo de Investimentos 
Urbanos – FUNDURBANO – RS, no valor de Cr$100.000.000,00 
(cem milhões de cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Porto Xavier-RS, nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Fundo de Investimentos Urbanos – 
FUNDURBANO-RS, no valor de Cr$100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros). 

Parágrafo único – Os recursos provenientes da operação de crédito referida neste artigo destinam-se 
à execução de projetos de calçamento e asfaltamento na sede do Município de Porto Xavier-RS. 

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

a) valor pretendido: Cr$100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), a preços de agosto de 1992, 
tendo como base os dados orçamentários usados no Mapa de Apuração da Receita Líquida; 

b) prazo para desembolso dos recursos: trinta a sessenta dias; 

c) juros: correção pela variação da UFIR; 

d) índice de atualização monetária: os valores liberados serão corrigidos pela Correção Monetária 
(UFIR); 

e) garantia: caução de quotas-partes do ICMS; 

f) destinação dos recursos: calçamento urbano; 

g) condições de pagamento: 

– do principal: em doze parcelas trimestrais, vencendo a primeira doze meses após a primeira 
liberação; 

– dos juros: em parcelas trimestrais. 

Art. 3º – O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias, a 
contar da data de sua publicação. 

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

Senado Federal, 6 de abril de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 7-4-93 

_________________ 



RESOLUÇÃO N. 29 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Castelo 
Branco-PR, a contratar operação de crédito interno junto ao 
Banco do Estado do Paraná S.A. – BANESTADO, no valor total de 
Cr$520.000.000,00 (quinhentos e vinte milhões de cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura municipal de Presidente Castelo Branco-PR, nos termos da Resolução nº 36, 
de 1992, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito interno junto ao Banco do Estado 
do Paraná S.A. – BANESTADO, no valor total de Cr$520.000.000,00 (quinhentos e vinte milhões de 
cruzeiros). 

Parágrafo único – O empréstimo referido neste artigo destina-se à implantação de obras de infra-
estrutura, no âmbito do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU. 

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

a) valor pretendido: Cr$520.000.000,00 (quinhentos e vinte milhões de cruzeiros), corrigidos 
monetariamente pela variação da Taxa Referencial de juros; 

b) prazo para desembolso dos recursos: doze meses; 

c) juros: máximo de 12% ao ano; 

d) índice de atualização monetária: variação da TR; 

e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura;  

f) condições de pagamento: 

– do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a primeira 
liberação; 

– dos juros: em parcelas mensais; 

g) autorização legislativa: Lei Municipal nº 338, de 12 junho de 1992. 

Art. 3º – O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias a 
contar de sua publicação. 

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

Senado Federal, 6 de abril de 1993. – Senador Humberto Lucena. 

_________________ 

DCN (Seção II), 7-4-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 30 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Criciúma, no Estado de 
Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$18.581.250.000,00 (dezoito bilhões, quinhentos e oitenta e um 
milhões, duzentos e cinqüenta mil cruzeiros), equivalentes a 
US$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil dólares), junto ao 
Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina – 
BADESC. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Criciúma, no Estado de Santa Catarina, nos termos da 
Resolução nº 36, de 1992, do Senado federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$18.581.250.000,00 (dezoito bilhões, quinhentos e oitenta e um milhões, duzentos e cinqüenta mil 
cruzeiros), equivalentes a US$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil dólares) em 31 de dezembro de 
1992, junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina – BADESC. 



Parágrafo único – Os recursos advindos da operação de crédito referida no caput deste artigo 
destinam-se ao financiamento de obras de infra-estrutura urbana no município. 

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

a) valor pretendido: Cr$18.581.250.000,00, equivalentes a US$1,500,000.00, em 31 de dezembro de 
1992; 

b) juros: 10,50% ao ano, mais taxa de administração de 1,50% ao ano;  

c) atualização monetária: Taxa Referencial – TR; 

d) garantia: caução de quotas-parte do ICMS; 

e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana, através do Programa de 
Apoio ao desenvolvimento Urbano, das Cidades de Pequeno e Médio Porte de Santa Catarina – PROURB; 

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

– dos juros: não existe período de carência. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo de duzentos e 
setenta dias, contado da data de sua publicação. 

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

Senado Federal, 16 de abril de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 17-4-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 31 – DE 1993 

Suspende a execução do § 3º do art. 65 da Lei 
Complementar nº 35, de 1979. 

O Senado federal resolve: 

Art. 1º – É suspensa a execução do § 3º do art. 65 da Lei Complementar nº 35, de 1979, introduzindo 
pela Lei Complementar nº 54, de 22 de dezembro de 1986, julgado inconstitucional por decisão definitiva do 
Supremo Tribunal Federal, em 9 de dezembro de 1987. 

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

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

Senador Federal, 27 de abril de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 29-3-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 32 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mandaguaçu, no Paraná, 
a contratar operação de crédito no valor de Cr$960.000.000,00 
junto ao Banco do Estado do Paraná SA. – BANESTADO. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Mandaguaçu, no Estado do Paraná, nos termos da Resolução nº 
36, de 1992, do Senado federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do 
Paraná, nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de 



crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S/A – BANESTADO, no valor de Cr$960.000.000,00 
(novecentos e sessenta milhões de cruzeiros). 

Parágrafo único – Os recursos referidos neste artigo integram o Fundo Estadual de Desenvolvimento 
Urbano – FDU, e o financiamento objetivo a execução de obras de infra-estrutura no âmbito do Programa 
Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU. 

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

a) valor pretendido: Cr$960.000.000,00, atualizados pela Taxa Referencial – TR; 

b) prazo para desembolso dos recursos: doze meses; 

c) juros: 12% ao ano; 

d) índice de atualização monetária: variação da Taxa Referencial – TR; 

e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura; 

f) condições de pagamento: 

– do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a primeira 
liberação; 

– dos juros: em parcelas mensais. 

Art. 3º – O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias, a 
contar de sua publicação. 

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

Senado Federal, 28 de abril de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 30-4-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 33 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Marilena, no Paraná, a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$540.000.000,00 junto 
ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Marilena, no Estado do Paraná, nos termos da Resolução nº 36, 
de 1992, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do 
Paraná S.A. – BANESTADO, no valor de Cr$540.000.000,00 (quinhentos e quarenta milhões de cruzeiros). 

Parágrafo único – Os recursos referidos neste artigo integram o Fundo Estadual de Desenvolvimento 
Urbano – FDU, e o financiamento objetivo a execução de obras de infra-estrutura no âmbito do Programa 
Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU. 

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

a) valor pretendido: Cr$540.000.000,00, atualizados pela Taxa Referencial – TR; 

b) prazo para desembolso dos recursos: até doze meses; 

c) juros: 12% ao ano; 

d) índice de atualização monetária: variação da Taxa Referencial – TR; 

e) destinação dos recursos; obras de infra-estrutura; 

f) condições de pagamento: 

– do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a primeira 
liberação; 

– dos juros: em parcelas mensais. 



Art. 3º – O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias, a 
contar de sua publicação. 

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

Senado Federal 28 de abril de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 30-4-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 34 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Erebango, no Rio 
Grande do Sul, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$1.044.577.000,00junto ao Banco do Estado do Rio Grande do 
Sul SA. – BANRISUL 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Erebango, no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da 
Resolução n. 36, de 1992, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – BANRISUL, no valor de Cr$1.044.577.000,00 (um bilhão, quarenta e 
quatro milhões, quinhentos e setenta e sete mil cruzeiros), a preços de janeiro de 1993. 

Parágrafo único – Os recursos referidos neste artigo são provenientes do Fundo de Investimentos do 
Programa Integrado de Melhoria Social – FUNDOPIMES, e serão destinados à execução de projetos de 
infra-estrutura urbana e desenvolvimento institucional. 

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

a) valor pretendido: Cr$1.044.577.000,00, a preços de janeiro de 1993; 

b) prazo para desembolso dos recursos: cento e vinte dias; 

c) juros: 11% ao ano; 

d) atualização monetária: reajustável pelo IGP – FGV; 

e) garantia: caução de quotas-parte do ICM e/ou FPM; 

f) destinação dos recursos: obras de microdrenagem e pavimentação de vias urbanas; 

g) condições de pagamento: 

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

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

Art. 3º – O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias, a 
contar de sua publicação. 

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

Senado Federal, 28 de abril de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 30-4-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 35 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Agudo, no Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$3.337.220.361,00 (três bilhões, trezentos e trinta e sete 



milhões, duzentos e vinte mil, trezentos e sessenta e um 
cruzeiros), junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA. – 
BANRISUL. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Agudo, no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da 
Resolução n. 36, de 1992, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – BANRISUL, no valor de Cr$3.337.220.361,00 (três bilhões, 
trezentos e trinta e sete milhões, duzentos e vinte mil, trezentos e sessenta e um cruzeiros), a preços de 
janeiro de 1993. 

Parágrafo único – Os recursos referidos neste artigo são provenientes do Fundo de Investimentos do 
Programa Integrado de Melhoria Social – FUNDOPIMES, e serão destinados à execução de projetos de 
infra-estrutura urbana e social e de desenvolvimento institucional, 

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

a) valor pretendido: Cr$337.220.361,00, a preços de janeiro de 1993; 

b) prazo para desembolso dos recursos: duzentos e dez dias; 

c) juros: 11% ao ano; 

d) atualização monetária: reajustável pelo IGP – FGV; 

e) garantia: ICM e/ou FPM; 

f) destinação dos recursos: desenvolvimento institucional, obras de infra-estrutura urbana e 
construção de creche; 

g) condições de pagamento: 

– do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a primeira 
liberação; 

– dos juros: em parcelas trimestrais na carência e mensais na amortização. 

Art. 3º – O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias, a 
contar de sua publicação. 

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

Senado Federal, 28 de abril de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 30-4-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 36 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sede Nova, Estado do 
Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédito junto ao 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A no valor de 
Cr$1.495.054.000,00 (um bilhão, quatrocentos e noventa e cinco 
milhões e cinqüenta e quatro mil cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Sede Nova, Estado do Rio Grande do Sul, autorizada, nos 
termos dos arts. 3º a 6º da Resolução n. 36, de 1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito 
junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA., no valor de Cr$1.495.054.000,00 (um bilhão, 
quatrocentos e noventa e cinco milhões e cinqüenta e quatro mil cruzeiros), para a execução de obras de 
microdrenagem e pavimentação de vias urbanas naquela municipalidade. 

Art. 2º – A operação de crédito a que se refere o artigo anterior será realizada nas seguintes 
condições: 



a) valor da operação: Cr$1.495.054.000,00 (um bilhão, quatrocentos e noventa e cinco milhões e 
cinqüenta e quatro mil cruzeiros), atualizados pelo IGP – FGV; 

b) prazo para desembolso dos recursos: até o 210º dia após a assinatura do contrato; 

c) juros: 11% (onze por cento) ao ano; 

d) índice de atualização monetária: Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas – IGP – FGV; 

e) destinação dos recursos: obras de microdrenagem e pavimentação de vias urbanas; 

f) condições de pagamento: 

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

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

Art. 3º – O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias a 
contar da publicação desta resolução. 

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

Senado Federal, 28 de abril de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 30-4-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 37 – DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado do Paraná a emitir e colocar 
no mercado 484.000.000 Letras Financeiras do Tesouro do Estado 
do Paraná, destinadas ao refinanciamento de 88% das LFT – PR, 
vencíveis no primeiro semestre de 1993. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Paraná autorizado, nos termos da Resolução n. 36, de 1992, do 
Senado Federal, a emitir a colocar no mercado 484.000.000 Letras Financeiras do Tesouro do Estado do 
Paraná – LFT – PR, cujos recursos serão destinados ao refinanciamento de 88% das LFT – PR, vencíveis 
no primeiro semestre de 1993. 

Art. 2º – A operação de crédito a que se refere o artigo anterior será realizada nas seguintes 
condições e características: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a parcela 
de doze por cento, a título de juros; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial) ; 

d) prazo: até hum mil e noventa e seis dias; 

e) valor nominal: Cr$1,00 

f) características dos títulos a serem substituídos:  

Vencimento Título Quantidade 

15-3-93 611825 550.000.000 

 

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



Colocação Vencimento Título Data-Base 

15-3-93 15-3-93 611096 15-3-93 

 
h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n.565, de 20 de 

setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Leis n.s 8.212, 8.914 e 9.058, de 30 de dezembro de 1985, 13 de dezembro 
de 1988 e 3 de agosto de 1989 e Decretos n.s 5.700 e 2.126, de 13 de setembro de 1989 e 1º de março de 
1993, respectivamente. 

Art. 3º – O prazo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias, a contar da 
publicação desta Resolução. 

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

Senado Federal, 29 de abril de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 30-4-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 38 – DE 1993 

Autoriza a República Federativa do Brasil a conceder 
garantia no valor de FF235.000.000,00 (duzentos e trinta e cinco 
milhões de francos franceses), à operação já contratada entre a 
EMBRAER – Empresa Brasileira de Aeronáutica SA. e o Governo 
Francês. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia no valor de 
FF235.000.000,00 (duzentos e trinta e cinco milhões de francos franceses), à operação já contratada entre 
a EMBRAER – Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. é o Governo da República da França, para o 
fornecimento de oitenta aviões EMB-312 Tucano, em cinco parcelas compreendidas entre abril de 1993 e 
maio de 1998, no valor de FF1.121.709.374,86 (um bilhão, cento e vinte e um milhões, setecentos e nove 
mil, trezentos e setenta e quatro francos franceses e oitenta e seis centavos). 

Parágrafo único – Para os efeitos do disposto no caput deste artigo, fica a República Federativa do 
Brasil autorizada a firmar o Ato de Caução Solidária que formalizará a outorga da referida garantia. 

Art. 2º – A prestação da contragarantia à União será feita mediante emissão pela EMBRAER – 
Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., de Nota Promissória expressa em moeda estrangeira, observados 
os aspectos legais inerentes aos casos da espécie. 

Art. 3º – Caso a EMBRAER – Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. venha ser privatizada, a 
vinculação de contragarantias complementares deverá ser avaliada pelos órgãos competentes do Poder 
Executivo. 

Art. 4º – O prazo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias, sendo 
que o prazo de validade da garantia estender-se-á até a entrega da última parcela dos aviões prevista para 
1998. 

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

Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 29 de abril de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 30-4-93 

_________________ 



RESOLUÇÃO N. 39 – DE 1993 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de financiamento externo, no valor equivalente a 
US$11,024,615.00 (onze milhões, vinte e quatro mil e seiscentos e 
quinze dólares), junto a Link-Miles Limited. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de financiamento 
externo, no valor equivalente a US$11,024,615.00 (onze milhões, vinte e quatro mil e seiscentos e quinze 
dólares), junto à Link-Miles Limited. 

Parágrafo único – O montante de recursos desta operação de crédito destina-se a aquisição 
financiada de bens e serviços, assistência técnica e transferência de tecnologia, referente ao fornecimento 
de um simulador de treinamento para sub-marinos da classe Tupi da Marinha do Brasil. 

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

a) valor: US$11,024,615.00; 

b) juros: 0,8125% ao ano, mais libor de três anos a ser fixada na data da apresentação, para 
aceitação, da letra de câmbio associada a carta de crédito, contados sobre o saldo devedor do principal, a 
partir da data de eficácia do contrato; 

c) "negociation fee": 1/8% flat, sobre o valor da carta de crédito (principal mais juros), devida ao 
Banco do Brasil – Londres; 

d) "opening comission": 1/4% flat, a cada trimestre incidente sobre o saldo devedor do financiamento 
(principal mais juros), a partir da data de abertura da carta de crédito, devida ao Banco do Brasil – Londres. 

Art. 3º – As condições de pagamento são as seguintes: 

a) do principal: em dez parcelas semestrais, iguais e consecutivas, vencendo a primeira duzentos e 
setenta dias contados a partir da data de eficácia do contrato; a segunda, trezentos e sessenta dias após a 
mesma data e as demais a cada cento e oitenta dias das parcelas anteriores; 

b) dos juros: semestralmente vencidos, juntamente com o principal;  

c) da "negociation fee": após a emissão do certificado de autorização; 

d) da "opening comission": trimestralmente antecipada, vencendo a primeira parcela após a emissão 
do certificado de autorização. 

Art. 4º – A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo de quinhentos e 
quarenta dias, contados da data de publicaçâo desta Resolução. 

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

Senado Federal, 29 de abril de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 30-4-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 40 – DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul a 
oferecer garantia à operação de crédito a ser realizada entre a 
Empresa de Saneamento do Mato Grosso do Sul - SANESUL e o 
Banco do Brasil SA¿ na qualidade de agente financeiro da União, 
no valor de Cr$1.258.997.200.000,00, destinada ao financiamento 
do Programa de Modernização do Setor de Saneamento – PMSS, 
naquele Estado. 



O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul autorizado a oferecer garantia à operação de 
crédito a ser realizada entre a Empresa de Saneamento do Mato Grosso do Sul – SANESUL e o Banco do 
Brasil SA., na qualidade de agente financeiro da União, no valor de Cr$1.258.997.200.000,00 (hum trilhão, 
duzentos e cinqüenta e oito bilhões, novecentos e noventa e sete milhões e duzentos mil cruzeiros) 

Parágrafo único – Destinam-se os recursos referidos no caput deste artigo, ao financiamento do 
Programa de Modernização do Setor de Saneamento, no âmbito do Ministério do Bem-Estar Social, naquele 
Estado, dentro do contrato de empréstimo externo firmado entre a República Federativa do Brasil e o BIRD, 
autorizado pela Resolução n. 47, de 1992, do Senado Federal. 

Art. 2º – As condições financeiras básicas da operação a ser garantida são as seguintes: 

a) valor pretendido: Cr$1.258.997.200.000,00 (equivalente a US$63,40,000.00) em 26 de fevereiro de 
1993; 

b) prazo para desembolso dos recursos: até abril de 1988; 

c) juros: pagos semestralmente sobre o principal das retiradas e do valor restante do empréstimo, a 
uma taxa para cada trimestre, equivalente aos Custos dos Empréstimos Qualificados (em torno de 7% ao 
ano) determinados de acordo com o trimestre anterior, mais 0,59% ao ano; 

d) comissão de compromisso: 0,7% ao ano, pagos a cada seis meses sobre o valor do principal do 
empréstimo que não tiver retirado; 

e) taxa de serviço: 039% ao ano, incidente as quantias retiradas, pagáveis ao agente financeiro 
(Banco do Brasil S.A.); 

f) garantia: parcelas do Fundo de Participação dos Estados – FPE; 

g) destinação dos recursos: Projeto de Modernização do Setor de Saneamento – PMSS; 

h) condições de pagamento: 

– do principal: em parcelas semestrais, vencendo a primeira em outubro de 1997 e a última em abril 
de 2007; 

– dos juros e comissões: semestralmente, sendo paga a primeira parcela no primeiro semestre de 
1994. 

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

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

Senado Federal, 5 de maio de 1993. – Senador Chagas Rodrigues, 1º Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência 

_________________ 

DCN (seção II), 6-5-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 41 – DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a oferecer 
garantia à operação de crédito a ser realizada entre a Companhia 
Catarinense de Água e Saneamento – CASAN, e o Banco do 
Brasil SA., na qualidade de agente financeiro da União, no valor 
de Cr$1.574.739.400.000,00, destinada ao financiamento do 
Programa de Modernização do Setor de Saneamento – PMSS, 
naquele Estado. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a oferecer garantia à operação de 
crédito a ser realizada entre a Companhia Catarinense de Água e Saneamento – CASAN e o Banco do 



Brasil S.A., na qualidade de agente financeiro da União, no valor de Cr$1.574.739.40.000,00 (um trilhão, 
quinhentos e setenta e quatro bilhões, setecentos e trinta e nove milhões e quatrocentos mil cruzeiros), 
equivalentes a US$79.300,000.00 (setenta e nove milhões e trezentos mil dólares) em 26 de fevereiro de 
1993. 

Parágrafo único – Destinam-se os recursos referidos no caput deste artigo ao financiamento do 
Programa de Modernização do Setor de Saneamento, no âmbito do Ministério do Bem-Estar Social, naquele 
Estado, dentro do contrato de empréstimo externo firmado entre a República Federativa do Brasil e o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, autorizado pela Resolução n. 47, de 1992, do 
Senado Federal. 

Art. 2º – As condições financeiras básicas da operação a ser garantida são as seguintes: 

a) valor pretendido: Cr$1.574.739.400.000,00 (equivalente a US$79,300,000.00) em 26 de fevereiro 
de 1993; 

b) prazo para desembolso dos recursos: até abril de 1998 ; 

c) juros: pagos semestralmente sobre o principal das retiradas e do valor restante do empréstimo, a 
uma taxa para cada trimestre, equivalente aos Custos dos Empréstimos Qualificados (em torno de 7% ao 
ano) determinado como o trimestre anterior, mais 0,5% ao ano; 

d) comissão de compromisso: 0,75% ao ano, pagos a cada seis meses sobre o valor do principal do 
empréstimo que não tiver sido retirado; 

e) taxa de serviço: 0,2% ao ano, incidente sobre as quantias retiradas, pagável ao agente financeiro 
(Banco do Brasil SA.); 

f) garantia: Parcelas do Fundo de Participação dos Estados – FPE 

g) destinação dos recursos: Projeto de Modernização do Setor de Saneamento – PMSS; 

h) condições de pagamento: 

– do principal: em parcelas semestrais, vencendo a primeira em outubro de 1997 e a última em abril 
de 2007: 

– dos juros e comissões: semestralmente, sendo paga a primeira parcela no primeiro semestre de 
1994. 

Art. 3º – A Autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias a contar da data de sua publicação. 

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

Senado Federal, 5 de maio de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 7-5-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 42 – DE 1993 

Dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores do 
Senado Federal, e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

Art. 1º – É instituído, nos termos desta Resolução, o Plano de Carreira aos Servidores do Senado 
Federal, destinado a organizar em carreira os cargos de provimento efetivo e as funções comissionadas, 
fundamentado nos princípios constitucionais, na qualificação profissional e no desempenho, cujos 
ocupantes terão seus deveres, direitos e vantagens definidos em regulamento próprio. 



Art. 2º – O Plano de Carreira dos Servidores do Senado Federal contempla as funções de apoio 
técnico legislativo, apoio técnico administrativo, controle interno, consultoria jurídica, assessoramento 
legislativo, informática e processamento de dados, e artes gráficas. 

Art. 3º – Para os efeitos desta Resolução consideram-se: 

I – Carreira, o plano geral de atribuições, vencimentos e vantagens de determinado grupo 
profissional, organizado em categorias, áreas e especialidades, níveis de escolaridade e graus de 
especialização, implicando estágios de complexidade e retribuição crescentes. 

II – Categoria, o agrupamento de cargos com atribuições e responsabilidades relacionados a serviços 
de mesma natureza. 

III – Área, o conjunto de atividades profissionais inter-relacionados, cujo exercício configura o 
atendimento a uma função, podendo dividir-se em especialidades; 

IV – Nível, a divisão básica da carreira, em função da escolaridade exigida e da complexidade das 
atribuições cometidas ao servidor, 

V – Padrão, a posição do servidor na escala de vencimentos da carreira; 

VI – Cargo, a unidade básica do quadro de pessoal, cujo provimento individualiza as atribuições e a 
remuneração de seu ocupante; 

VII – Especialização, o conjunto de conhecimentos adicionais adquiridos pelo servidor, através de 
treinamento, trabalho ou iniciativa própria, para o exercício de atividade pertinente à categoria 

CAPÍTULO II 

Do Quadro de Pessoal 

Art. 4º – O Quadro de Pessoal do Senado Federal compreende os cargos de provimento efetivo, 
integrados em carreira, as funções comissionadas e os cargos de provimento em comissão. 

Art. 5º – A nomeação para cargo de carreira depende de prévia habilitação em concurso público de 
provas e títulos, atendidos os demais requisitos para o ingresso fixados no Capítulo IV desta Resolução. 

Art. 6º – As funções comissionadas de direção, chefia, consultoria, assessoramento e assistência, 
vinculam-se à estrutura organizacional e às carreiras, tendo níveis retributivos estabelecidos no Anexo III 
desta Resolução, na forma do § 1º do art. 62 da Lei n. 8.112, de 1990. 

§ 1º – As funções comissionadas serão preenchidas por servidores efetivos do Senado Federal e dos 
Órgãos Supervisionados que possuam as qualificações necessárias ao seu exercício, observadas a 
compatibilidade da categoria, área e especialidade e do posicionamento na carreira, com as atribuições a 
serem exercidas. 

§ 2º – A designação para as funções comissionadas de direção, consultoria e assessoramento será 
feita por Ato do Presidente do Senado Federal e para as de chefia e assistência por Ato do Diretor-Geral. 

§ 3º – É vedada ao servidor a percepção concomitante de mais de uma gratificação de função 
comissionada, admitida a opção. 

§ 4º – Durante o estágio probatório nenhum servidor poderá ser designado para função 
comissionada, mesmo em caráter de substituição. 

Art. 7º – Os cargos de provimento em comissão destinam-se ao atendimento das atividades de 
assessoramento técnico e secretariado, vinculadas aos gabinetes parlamentares, sendo preenchidos, 
segundo critérios de estrita confiança, observadas as condições legais e regulamentares. 

§ 1º – Os valores de vencimentos e de representação devidos aos ocupantes dos cargos a que se 
refere este artigo são os ficados no Anexo IV. 

§ 2º – A nomeação para os cargos de que trata este artigo far-se-á por Ato do Diretor-Geral. 

Art. 8º – As atribuições dos cargos e funções referidas no art. 4º serão estabelecidas em regulamento 
próprio. 

CAPÍTULO III 

Das Carreiras 



Art. 9º – O Senado Federal, para execução das funções previstas no art. 2º desta Resolução, disporá 
das seguintes carreiras: 

I – Especialização em Atividades Legislativas; 

II – Especialização em Informática Legislativa;  

III – Especialização Legislativa em Artes Gráficas. 

Art. 10 – A carreira de Especialização em Atividades Legislativas compreende as categorias de 
Assessor Legislativo, Analista Legislativo, Técnico Legislativo e Auxiliar Legislativo. 

Art. 11 – As categorias referidas no artigo anterior são integradas pelas seguintes áreas, organizadas 
em níveis: 

1 – Categoria: Assessor Legislativo, Nível III  

Área: 

I – assessoramento legislativo; 

II – Categoria Analista Legislativo, Nível III 

Áreas: 

2 – apoio técnico ao processo legislativo, incluindo apanhamento taquigráfico, informação, 
documentação, tradução e interpretação; 

3 – apoio técnico administrativo, incluindo gestão administrativa, desenvolvimento da organização e 
de recursos humanos e assistência jurídica; 

4 – controle interno; 

5 – saúde e assistência social; 

6 – instalações, equipamentos, ocupação e ambientação de espaço físico; 

7 – polícia e segurança; 

8 – comunicação social, eventos e contatos; 

III – Categoria: Técnico Legislativo, Nível II 

Áreas: 

2 – apoio técnico ao processo legislativo, incluindo apanhamento taquigráfico, informação e 
documentação; 

3 – apoio técnico-administrativo, incluindo gestão administrativa, desenvolvimento da organização e 
de recursos humanos; 

4 – controle interno; 

5 – saúde e assistência social; 

6 – instalações, equipamentos, ocupação e ambientação de espaço físico e serviços gerais; 

7 – polícia, segurança e transporte; 

IV – Categoria: Auxiliar Legislativo, Nível I 

Área: 

6 – Serviços gerais. 

Parágrafo único – As áreas, a critério da Comissão Diretora, poderão ser subdivididas em 
especialidades. 

Art. 12 – As carreiras de Especialização em Informática Legislativa e de Especialização Legislativa 
em Artes Gráficas terão suas categorias, áreas e atribuições definidas em Resolução, nos termos do art. 46 
desta Resolução. 

Art. 13 – A estrutura e valores de vencimentos da carreira relacionada no inciso I do art. 9º  são os 
constantes do Anexo II. 



Art. 14 – Os atuais cargos de Assessor Legislativo, Assessor Parlamentar, Analista Legislativo, 
Técnico Legislativo e Auxiliar Legislativo são transpostos para a Carreira de Especialização em Atividades 
Legislativas, nos termos do Anexo I. 

Art. 15 – Os atuais cargos, de provimento efetivo, dos Quadros de Pessoal do Prodasen e Cegraf, 
são transpostos, respectivamente, para as carreiras de Especialização em Informática Legislativa e de 
Especialização Legislativa em Artes Gráficas, nos termos do art. 46 desta Resolução. 

CAPÍTULO IV 

Do Ingresso na Carreira 

Art. 16 – O ingresso na carreira e na respectiva área da categoria dar-se-á, exclusivamente, mediante 
aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, no padrão inicial do nível da categoria 
para o qual se habilitou o candidato. 

Parágrafo único – O ingresso na categoria de Assessor Legislativo dar-se-á no padrão 42 da tabela 
de vencimentos constante do Anexo II. 

Art. 17 – Constituem requisitos de escolaridade mínimos para ingresso nas carreiras: 

I – no nível III, diploma de curso superior, ou habilitação legal equivalente;  

II – no nível II, certificado de conclusão de curso de segundo grau; 

III – no nível I, comprovante de conclusão do curso de primeiro grau ou habilitação profissional 
específica 

Parágrafo único – Poderão ser exigidos, no respectivo edital do concurso, outros requisitos 
regulamentares de habilitação e experiência profissionais ou escolaridade específica, conforme a 
especialidade a que se destinar o ingresso na carreira 

Art. 18 – O concurso público, destinado a apurar a qualificação profissional exigida para ingresso na 
carreira, terá caráter eliminatório e classificatório. 

Art. 19 – Homologados os resultados do concurso público, serão nomeados os candidatos 
habilitados, conforme as vagas existentes e a conveniência da administração, observados o prazo de 
validade do concurso fixado no respectivo edital e a ordem de classificação. 

Art. 20 – A posse em cargo do Quadro de Pessoal do Senado Federal dependerá de prévia inspeção 
médica oficial. 

Parágrafo único – Observado o disposto no art. 22, somente poderá ser em fossado aquele que for 
julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. 

Art. 21 – Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a 
estágio probatório, por período de vinte e quatro meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade para 
desempenho do cargo serão objeto de avaliação, observados os seguintes fatores: 

I – assiduidade; 

II – disciplina; 

III – capacidade de iniciativa; 

IV – produtividade; 

V – responsabilidade. 

§ 1º – Durante o estágio probatório, o servidor poderá ser submetido a treinamento, inclusive em 
serviço. 

§ 2º – Quatro meses antes de findo o período do estágio probatório, avaliação do desempenho do 
servidor será submetida à homologação da autoridade competente, sem prejuízo da continuidade de 
apuração dos fatores enumerados neste artigo. 

Art. 22 – As pessoas portadoras de deficiência, habilitadas em concurso público, serão nomeadas 
para as vagas que lhes forem destinadas no respectivo edital, observada a compatibilidade da deficiência 
de que são portadoras, com as atribuições do cargo. 

Parágrafo único – Ato da Comissão Diretora regulamentará o disposto neste artigo. 



CAPÍTULO V 

Do Desenvolvimento Funcional 

Art. 23 – O desenvolvimento do servidor na carreira, observados interstícios e demais requisitos 
estabelecidos neste Capítulo, ocorrerá mediante promoção por mérito e antiguidade. 

Art. 24 – A promoção por mérito dar-se-á em razão de avaliação do desempenho e consiste na 
elevação do posicionamento do servidor do padrão em que se encontra, para o seguinte do mesmo nível. 

§ 1º – A promoção por mérito somente será concedida ao servidor que obtiver conceito "suficiente" na 
avaliação anual de desempenho. 

§ 2º – O interstício para a promoção por mérito será de doze meses. 

§ 3º – Se o servidor obtiver conceito "suficiente" na avaliação anual de desempenho, será promovido 
por antiguidade, uma vez decorrido novo interstício de doze meses. 

Art. 25 – É vedada a promoção cumulativa, de mais de um padrão, por mérito e antiguidade. 

Art. 26 – A avaliação anual de desempenho, que subsidiará a promoção dos servidores, será 
realizada entre fevereiro e abril, correspondendo ao ano calendário anterior, observados, no que couber, o 
processo e critérios estabelecidos no Regulamento Administrativo do Senado Federal. 

Parágrafo único – O desempenho funcional do servidor do Senado Federal cedido a outro órgão, na 
forma do art. 93 da Lei nº 8.112, de 1990, será apurado pelo seu chefe imediato no órgão requisitante. 

Art. 27 – O cômputo de cada interstício, para fins de promoção, começará a partir de primeiro de 
janeiro. 

Art. 28 – Perderá o direito à promoção o servidor que no período aquisitivo:  

I – sofrer suspensão disciplinar, apurada em processo administrativo; 

II – sofrer condenação pela justiça comum; 

III – afastar-se do serviço com perda do vencimento ou em virtude das hipóteses a que se referem os 
incisos II e III do art. 103 da Lei nº 8.112, de 1990 

IV – afastar-se do serviço nas hipóteses previstas no inciso V e na alínea "c" do inciso VIII do art. 102 
da Lei nº 8.112, de 1990, no caso de promoção por mérito. 

Parágrafo único – Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas neste artigo, a contagem do 
interstício somente será reiniciada em primeiro de janeiro subseqüente. 

Art. 29 – Durante o estágio probatório, o servidor não concorrerá a qualquer das formas de 
promoção, devendo submeter-se, tão-somente, a treinamento do tipo introdutório ou de conhecimentos 
gerais, contado o tempo de serviço para efeito de  interstício. 

Art. 30 – As promoções serão concedidas por Ato do Diretor Geral, com efeitos financeiros a partir de 
primeiro de janeiro do mesmo ano. 

Parágrafo único – Será considerado para todos os efeitos, como se tivesse obtido a promoção que 
lhe caiba, o servidor que se aposentar ou vier a falecer sem haver sido expedido o correspondente Ato. 

Art. 31 – O órgão de treinamento executará a política de desenvolvimento, capacitação e 
especialização de recursos humanos, definida pela Comissão Diretora, em atendimento ao disposto nesta 
Resolução. 

Parágrafo único Os programas de treinamento deverão ser estabelecidos em função das 
necessidades de aprimoramento dos serviços. 

CAPÍTULO VI 

Da Implantação 

Art. 32 Os atuais ocupantes dos cargos de provimento efetivo de Analista Legislativo, Técnico 
Legislativo e Auxiliar Legislativo são incluídos na Carreira de Especialização em Atividades Legislativas, nos 
níveis III, II e I, localizando-se nas categorias e áreas correspondentes, na forma do Anexo I, e em padrão 
de igual valor da tabela de vencimentos constantes do Anexo II ou, não o havendo, no imediatamente 



superior, aplicando-se, previamente, o coeficiente resultante do valor definido para o padrão 45, em relação 
ao atual valor de vencimento do Analista Legislativo, Classe Especial, Padrão V. 

Parágrafo único – Os atuais ocupantes dos cargos, de provimento efetivo, de Assessor Legislativo e 
de Assessor Parlamentar, são incluídos na carreira a que se refere este artigo, na forma do Anexo I e 
localizadas no Padrão 45 da tabela constante do Anexo II. 

Art. 33 – A relação nominal com o enquadramento dos servidores na Carreira de Especialização em 
Atividades Legislativas será objeto de Ato do Diretor Geral. 

CAPÍTULO VII 

Das Vantagens de Natureza Especial 

Art. 34 Ficam instituídas as seguintes vantagens de natureza especial, incidentes sobre o vencimento 
básico do servidor, observado o disposto no § 4º deste artigo: 

I – Adicional de Especialização; 

II – Adicional de PL. 

§ 1º – O Adicional de Especialização será concedido aos servidores de carreira em razão dos 
conhecimentos adicionais adquiridos através de treinamento, trabalho ou iniciativa própria, pela atividade 
pertinente à categoria. 

§ 2º – O Adicional de PL constituirá compensação retributiva aos servidores do Quadro de Pessoal, 
pelas condições especiais e peculiares de prestação de serviços necessários ao funcionamento do Senado 
Federal e do Congresso Nacional, e será implantado gradativamente, de forma não cumulativa, de acordo 
com os seguintes coeficientes: 

I – 0,40 (zero vírgula quarenta), a partir de 1º de abril de 1993; 

II – 0,60 (zero vírgula sessenta), a partir de 1º de junho de 1993; 

III – 0,80 (zero vírgula oitenta), a partir de 1º de agosto de 1993; 

IV – 1,10 (um vírgula dez), a partir de 1º de outubro de 1993. 

§ 3º – Os critérios e os coeficientes de aplicação do adicional previsto no inciso I serão estabelecidos 
em Resolução. 

§ 4º – A maior base de incidência para o cálculo dos adicionais previstos neste artigo é o vencimento 
estabelecido para o Padrão 45 da tabela constante do Anexo II. 

§ 5º – Os adicionais de que trata este artigo, os quais incidirá o desconto previdenciário, integram a 
remuneração do servidor e incorporam-se aos seus proventos de aposentadoria. 

CAPÍTULO VIII 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 35 – A remuneração mensal do servidor do Senado Federal terá como limite máximo os valores 
percebidos como remuneração, no mesmo período, em espécie, a qualquer título, por Senador. 

Art. 36 – Nenhum servidor receberá, a título de vencimento, importância inferior ao salário mínimo. 

Art. 37 – A Gratificação de Atividade Legislativa é devida, mensal e regularmente, aos servidores do 
Senado Federal pelo efetivo exercício de atividade legislativa ou, em decorrência deste, quando na 
inatividade, obtido o seu valor mediante a aplicação dos fatores de ajuste fixados no Anexo VI, os quais 
incidirão unicamente sobre o vencimento básico. 

Parágrafo único – A maior base de incidência para o cálculo da gratificação de que trata este artigo é 
o vencimento estabelecido para o Padrão 45 da tabela constante do Anexo II. 

Art. 38 – Aos servidores da Categoria de Assessor Legislativo é assegurada a Gratificação de 
Representação mensal de valor correspondente a oitenta e cinco por cento da FC-8, bem como as demais 
vantagens correspondentes à respectiva função comissionada. 

Parágrafo único – Não se aplicará o disposto neste artigo aos servidores que vierem a ser designados 
pata as funções comissionadas de que trata o art. 6º desta Resolução. 



Art. 39 – Para os efeitos da aplicação do disposto no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990, os níveis I, II 
e III são constituídos por três conjuntos de cinco padrões cada um. 

Art. 40 – Aplica-se aos servidores inativos o disposto nesta Resolução, na forma do art. 40, § 4º, da 
Constituição Federal. 

Parágrafo único – Na hipótese de os servidores aposentados nos extintos cargos isolados de Diretor 
Efetivo optarem pela revisão dos proventos, com base nas funções comissionadas instituídas por esta 
Resolução, ser-lhes-ão atribuídos o vencimento ficado para o Padrão 45, da tabela constante do Anexo II, 
bem como as demais vantagens correspondentes à respectiva função comissionada. 

Art. 41 – O servidor das carreiras a que se refere o art. 9º que contar um ano completo, consecutivo 
ou não, de exercício em cargos em comissão ou funções comissionadas, fará sua a ter adicionada ao 
vencimentos do respectivo cargo efetivo, como vantagem pessoal, a importância equivalente à fração de um 
quinto por ano, até o limite de cinco quintos: 

I – da gratificação da função comissionada respectiva;  

II – da representação mensal do cargo em comissão; 

III – da diferença do fator de ajuste da gratificação de atividade legislativa em relação ao do cargo de 
provimento efetivo. 

§ 1º – Quando mais de um cargo em comissão ou função comissionada houver sido desempenhado 
no período de um ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo o cargo ou função 
exercido por maior tempo. 

§ 2º – Ocorrendo o exercício de cargo ou função de nível mais elevado por período de doze meses, 
após a incorporação da fração de cinco quintos, haverá a atualização progressiva das parcelas já 
incorporadas, observado o disposto no parágrafo anterior. 

§ 3º – Enquanto exercer cargo em comissão ou função comissionada, o servidor não perceberá a 
parcela a cuja adição faz jus nos termos deste artigo. 

§ 4º – Para os ocupantes dos cargos de que trata o art. 38, a parcela prevista no inciso I terá por base 
o cálculo da diferença entre o valor da função comissionada exercida e o da gratificação de representação 
do respectivo cargo efetivo. 

§ 5º – A vantagem a que se refere este artigo, sobre a qual incidirá o desconto previdenciário, 
incorpora-se aos proventos de aposentadoria do servidor. 

Art. 42 – Os atuais cargos do grupo Direção e Assessoramento Superiores e as funções gratificadas 
são transformadas em funções comissionadas, na forma do Anexo V, assegurada a contagem do tempo de 
exercício do cargo ou função para os efeitos do art. 41 desta Resolução. 

Parágrafo único – Os cargos comissionados de Assessor da Secretaria Geral da Mesa passam a 
denominar-se "Secretário Geral da Mesa Adjunto", mantendo-se as mesmas atribuições. 

Art. 43 – Os cargos de provimento em comissão de Assessor Legislativo, transformados em funções 
comissionadas pelo artigo anterior, passam a ter a denominação de "Assessor" e terão sua lotação 
estabelecida pela Comissão Diretora. 

Art. 44 – Sobre os valores fixados nas tabelas de vencimentos constantes dos Anexos II e IV incidirão 
os reajustes que vierem a ser concedidos aos servidores públicos federais, após o dia 31 de março de 1993. 

Art. 45 – O servidor poderá deixar de ser incluído nas carreiras a que se refere esta Resolução, 
mediante opção a ser formalizada perante o respectivo Órgão de Pessoal, no prazo de sessenta dias 
contado da data de sua publicação. 

Parágrafo único – Os cargos cujos atuais ocupantes manifestarem a opção prevista neste artigo, 
passarão a integrar Quadro Suplementar do respectivo Órgão, aplicando-se, após a vacância, o art. 14 
desta Resolução. 

Art. 46 – Os órgãos supervisionados do Senado Federal terão o prazo de sessenta dias para 
apresentar Projeto de Resolução estruturando as respectivas carreiras, respeitados os princípios 
estabelecidos nesta resolução. 

Parágrafo único – No cumprimento do disposto neste artigo, observar-se-á a isonomia de 
vencimentos e vantagens entre os servidores do Senado Federal e os dos Órgãos Supervisionados. 



Art. 47 – São mantidos, até posterior exoneração ou dispensa, os atuais ocupantes de cargo em 
comissão transformado em função comissionada, que não sejam titulares de cargos de provimento efetivo 
das carreiras a que se refere o art. 9º desta Resolução. 

Parágrafo único – O vencimento básico do servidor a que se refere este artigo é o fixado para o 
Padrão 45, da tabela constante do Anexo II. 

Art. 48 – É dispensada aos atuais ocupantes de cargo em comissão ou função gratificada 
transformados em função comissionada a correlação com os níveis da carreira estabelecidos no Anexo III. 

Art. 49 – A Gratificação a que se refere o art. 637, do Regulamento Administrativo, atribuída aos 
servidores que exercem a função de Contínuo e aos abrangidos pelo art. 9º da Resolução nº 87, de 1989, 
passa a ser fixada na forma do Anexo V. 

Art. 50 – Na hipótese de a remuneração básica estabelecida em decorrência dos art. 6º, 7º, 13, 32, 
37, 38, 47, 49 e do inciso I § 2º do art. 34 ser inferior à atualmente percebida, é assegurada, aos atuais 
ocupantes de cargos e funções, a diferença, como vantagem individual, nominalmente identificada, sujeita 
aos reajustes gerais de vencimentos e a ser absorvida, gradativamente, nos seguintes percentuais, 
incidentes sobre o vencimento básico do servidor. 

I – 20% (vinte por cento), a partir de 1º de junho de 1993; 

II – 20% (vinte por cento), a partir de 1º de agosto de 1993; 

III – 30% (trinta por cento), a partir de 1º de outubro de 1993. 

Parágrafo único – A parcela residual porventura existente, após a implantação do disposto neste 
artigo, não sofrerá qualquer reajuste e será absorvida nas mesmas datas e com base nos mesmos 
percentuais de reajustes que vierem a ser concedidos aos servidores do Senado Federal. 

Art. 51 – A Comissão Diretora disporá sobre a concessão: 

I – do auxílio transporte, a que se refere a Lei nº 7.418, de 1985, aos servidores do Senado Federal; 

II – do auxílio alimentação, a que se refere o art. 22 da Lei nº 8.460, de 1992. 

Art. 52 – O Plano de Carreira instituído por esta Resolução será avaliado e revisto no prazo de cento 
e vinte dias a contar de sua implantação. 

Art. 53 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir 
de 1º de abril de 1993. 

Art. 54 – Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução nº 155, de 1988, e o 
Ato da Comissão Diretora nº 60, de 1992. 

Senado Federal, 6 de maio de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

ANEXO I 

TRANSFORMAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO DOS CARGOS ATUAIS PARA A CARREIRA DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM ATIVIDADES LEGISLATIVAS 

(ARTIGO 14) 

Situação atual Situação nova 

Nível Categoria Área Área Categoria Nível 

Processo Legislativo 

Orçamento Público 

Taquigrafia 

Biblioteconomia 

Tradução e interpretação 

Sociologia   

Apoio Técnico ao Processo 

Legislativo 

             

Analista Administração Apoio Técnico-Administrativo               



Contabilidade Apoio Técnico-Administrativo 

Controle interno 

Comunicação Social Comunicação Social 

Eventos e Contatos 

Médico-Odontologica 

Farmácia 

Psicologia 

Assistência Social 

Enfermagem e Reabilitação   

Saúde e 

Assistência Social  

Engenharia e Arquitetura    Instalações 

Equipamentos, Ocupação 

e Ambiente de  

Espaço Físico 

Legislativo 

Segurança Política e Segurança  

Analista 

Legislativo  

  
Superi

or 

Assessor 

Legislativo  

Assessor 

Parlamentar   

Assessoramento 

Legislativo    

Assessoramento 

Legislativo   

Assessor 

Legislativo    

I I I 

Processo Legislativo 

Assistência de Plenário 

e Portaria 

Apoio Técnico ao 

Processo Legislativo 

Administração 

Datilografia 

Apoio Técnico-Administrativo 

Contabilidade Controle interno 

Enfermagem e Reabilitação 

Odontologia 

Radiologia 

Saúde e   

Assistência Social 

Eletrônica e                                             
Telecomunicações 

Eletricidade e Comunicações 

Telefonia 

Artesanato 

Instalações, 

Equipamentos, Ocupação 

e Ambientação de Espaço 

Físico e Serviços Gerais 

      

Médio      

Técnico 

Legislativo 

Segurança e Transporte Política, Segurança e  

Transporte       

Técnico 

Legislativo       

I I 

 

Básico

   

Auxiliar 

Legislativo  

Artesanato  Serviços Gerais  Auxiliar 

Legislativo  

I 

 

ANEXO II 



TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE CARREIRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
ATIVIDADES LEGISLATIVAS (ART. 13) 

NÍVEL PADRÃO VENCIMENTO 

      

III 

45 

44 

43 

42 

41 

40 

39 

38 

37 

36 

35 

34 

33 

32 

31 

16.331 778,20 

15.834 288,14 

15.352 111,38 

14.884 781,51 

14.431 841,37 

13.992 847,87 

13.567 371,61 

13.154 996,37 

12.755 318,75 

12.367 964,86 

11.992 504,41 

11.628 621,51 

11.275 943,09 

10.934 124,12 

10.602 830,27 

      

II 

30 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

9.654 829,73 

9.360 572,94 

9.075 449,83 

8.799 176,81 

8.531 479,27 

8.272 090,99 

8.020 754,01 

7.777 218,50 

7.541 242,25 

7.312 590,67 

7.091 036,33 

6.876 359,01 

6.668 345,20 

6.466 788,07 

6.271 487,25 

       

15 

14 

13 

12 

11 

10 

09 

5.717 245,17 

5.591 145,90 

5.467 918,45 

5.347 494,55 

4.229 810,43 

5.114 803,74 

5.002 965,33 



I 08 

07 

06 

05 

04 

03 

02 

01 

4.828 579,47 

4.654 075,66 

4.479 426,56 

4.130 514.04 

3.955 913,41 

3.794 984,72 

3.516 993,41 

2.293 284,30 

 

ANEXO III 

TABELA DOS NÍVEIS RETRIBUTIVOS DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS 

Art. 6º 

FUNÇÃO 

COMISSIONADA 

PERCENTUAIS SOBRE O 

TETO DE 

REMUNERAÇÃO 

CORRELAÇÃO COM 

OS NÍVEIS DE 

CARREIRA 

FC - 10 30% NÍVEL III 

FC - 09 27% NÍVEL III 

FC - 08 25% NÍVEL III 

FC - 07 20% NÍVEIS III e II 

FC - 06 16% NÍVEIS III e II 

FC - 05 12% NÍVEIS III e II 

FC - 04 9% NÍVEIS III e II 

FC - 03 7% NÍVEIS II e I 

FC - 02 5% NÍVEIS II e I 

FC - 01 3% NÍVEIS II e I 

 

ANEXO IV 

(Art. 7º, § 1º) 

CARGO EM COMISSÃO VENCIMENTO REPRESENTAÇÃO 

Assessor Técnico 16.331 788,20 27.259 463,19 

Secretário Parlamentar 12.248 841,15 20.445 597,39 

 

ANEXO V 

TRANSFORMAÇÃO DOS CARGOS DO GRUPO DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES 
E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS EM FUNÇÕES COMISSIONADAS 

(Art. 42) 

DENOMINAÇÃO FUNÇÃO 

COMISSIONADA 

Diretor-Geral e Secretário-Geral da Mesa FC-10 



Diretor de Secretaria e da Assessoria, Consultor-Geral, Auditor e Chefe de Gabinete 
da Presidência. 

FC-09 

Diretor de Subsecretaria, Diretor da Representação no Rio de Janeiro, Diretor 
Executivo do CEDESEN, Diretor Adjunto da Assessoria e Chefe do Cerimonial da 
Presidência. 

FC-08 

Chefe de Gabinete, Chefe de Serviço, Assessor e Secretário-Geral da Mesa Adjunto. FC-07 

Sub-Chefe de Gabinete, Assistente Técnico, Assistente Jurídico e Secretário de 
Comissão. 

FC-06 

Coordenador de Publicações Especiais, Chefe de Seção, Secretário de Gabinete, 
Secretário de Representação no Rio de Janeiro, Encarregado de Secretaria e 
Supervisor Taquigráfico. 

FC-05 

Assistente de Pesquisa, Assistente de Controle Interno, Assistente da Comissão 
Permanente de Licitação, Assistente de Comissão, Assistente Técnico de Controle de 
Informações, Assistente de Auditoria, Encarregado de Assessoria, Encarregado de 
Pesquisa, Oficial de Gabinete, Revisor Taquigráfico, Presidente da Junta Médica, 
Encarregado de Área de Policiamento e Segurança e Supervisor de Área. 

FC-04 

Aux. de Atividades Médicas, Auxiliar de Gabinete, Auxiliar de Controle Interno, 
Auxiliar de Coordenação Legislativa, Auxiliar de Biblioteca, Auxiliar de Controle de 
Tombamento, Auxiliar de Ata, Auxiliar de Controle de Informações e Taquigrafo 
Legislativo. 

FC-03 

Mecanógrafo-Revisor, Assistente de Gabinete e Servidores abrangidos pelo artigo 5º 
da Resolução 88, de 1992. 

FC-02 

Assistente de Plenário. Motorista, Contínuo e Servidores abrangidos pelo artigo 9º, da 
Resolução 87, de 1989. 

FC-01 

 

ANEXO VI 

FATORES DE AJUSTE DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE LEGISLATIVA 

(Art. 37) 

1 – Ocupante de cargo da categoria de Analista Legislativo, Técnico Legislativo ou de Auxiliar 
Legislativo. 

    Fator de Ajuste = 1,53 

2 – Ocupante de cargo da categoria de Assessor Legislativo: 

    Fator de Ajuste = 2,58 

3 – Ocupante de cargo, em comissão. de Assessor Técnico ou de Secretário Parlamentar: 

    Fator de Ajuste = 2,10 

4 – Ocupante de Função  comissionada 

SÍMBOLO FATOR 

                 FC-10 

                 FC-09 

                 FC-08 

                 FC-07 

                 FC-06 

                 FC-05 

                 FC-04 

                 FC-03 

                3.78 

                3.14 

                2.58 

                2.10 

                1.90 

                1.81 

                1.66 

                1.66 



                 FC-02 

                 FC-01 

                1.66 

                1.66 

 
5 – Servidores aposentados nas cargos isolados de Diretor Efetivo, a que se refere o Anexo V da 

Resolução n. 87, de 1989  

SÍMBOLO FATOR 

DAS-6 

DAS-5 

DAS-4 

DAS-3 

1,41 

1,53 

1,62 

1,57 

_________________ 

DCN (Seção II), 7-5-93 (Suplemento) 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 43 – DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a oferecer 
garantias em favor da Empresa Bahiana de Água e Saneamento 
S.A. – EMBASA, sobre o valor de Cr$1.971899.400.000.00 (um 
trilhão, novecentos e setenta e um bilhões, oitocentos e noventa 
e nove milhões e quatrocentos mil cruzeiros), equivalente a 
US$99,300,000,00 (noventa e nove milhões e trezentos mil 
dólares), parcela de empréstimo obtido pela República Federativa 
do Brasil junto ao Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD, e a elevar temporariamente seus limites 
de endividamento, para implementação do Projeto de 
Modernização do Setor de Saneamento – PMSS, naquele Estado. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado da Bahia autorizado, nos termos dos art. 4º, 5º e 6º da Resolução nº 
36, de 1992, do Senado Federal, a oferecer garantias em favor da Empresa Bahiana de Água e 
Saneamento S.A. – EMBASA, em operação de crédito vinculada ao Projeto de Modernização do Setor de 
Saneamento – PMSS, naquele Estado. 

Parágrafo único – Para permitir o oferecimento das garantias, o Senado Federal autoriza a necessária 
elevação temporária do limite de endividamento do Governo do Estado da Bahia, nos termos do art. 8º da 
Resolução nº 36, de 1992, do Senado Federal. 

Art. 2º – As características da operação de crédito a ser garantida são as seguintes: 

I – valor pretendido: Cr$ 1.971.899.400.000,00, equivalente a U$$ 99,300,000,00, em 26 de fevereiro 
de 1993; 

II – prazo para desembolso dos recursos: até abril de 1998; 

III – juros: pagos semestralmente sobre o principal das retiradas e do valor restante do empréstimo, a 
uma taxa para cada trimestre, equivalente aos "custos dos empréstimos qualificados" (em torno de 7% ao 
ano), determinados de acordo com o trimestre anterior, mais 0,5% ao ano; 

IV – comissão de compromisso: 0,75% ao ano. paga a cada seis meses sobre o valor do principal do 
empréstimo que não tiver sido retirado; 

V – taxa de serviço: 0,2% ao ano, incidente sobre as quantias retiradas, pagável ao agente financeiro, 
no caso do Banco do Brasil; 

VI – garantia: parcelas do Fundo de Participação do Estado; 



VII – destinação dos recursos: Projeto de Modernização do Setor de Saneamento – PMSS; 

VIII – condições de pagamento do principal: parcelas semestrais, vencendo a primeira em outubro de 
1997 e a última em abril de 2007; 

IX – condições de pagamento dos juros e comissões: semestralmente, sendo paga a primeira parcela 
no primeiro semestre de 1994. 

Art. 3º– O exercício desta autorização deverá se dar em até duzentos e setenta dias a partir da data 
de publicação desta Resolução. 

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

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 10 de maio de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 11-5-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 44 – DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a 
emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul – LFT-
RS, destinadas ao giro de noventa por cento das 52.063.102 LFT – 
RS, vencíveis no primeiro semestre de 1993. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado, nos termos dos arts. 6º e 7ºda 
Resolução nº 36, de 1992, do Senado Federal, a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul – LFT-RS. 

Parágrafo único – A emissão de que trata este artigo destina-se ao giro de noventa por cento das 
52.063.102 LFT-RS, com vencimento no primeiro semestre de 1993. 

Art. 2º – A emissão das Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul – LFT-RS, 
observará as seguintes condições: 

I – quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a parcela 
de dez por cento; 

II – modalidade: nominativa transferível; 

III – rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 

IV – prazo: até um mil oitocentos e vinte e seis dias; 

V – valor nominal: Cr$ 1,00; 

VI – características dos títulos a serem substituídos: 

Vencimento Quantidade Título 

15-5-93 52.063.102 531.825 

 

VII – previsão de colocação e vencimentos dos títulos a serem emitidas:  

Colocação Vencimento Título Data Base 

15-5-93 15-5-98 531.826 15-5-93 

 



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

IX – autorização legislativa: Leis nos 6.465 e 8.822, de 15 de dezembro de 1972 e 15 de fevereiro de 
1989, respectivamente, e Decreto Estadual nº 34.639, de 22 de janeiro de 1993. 

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

Senado Federal, 12 de maio de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 13-5-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 45 – DE 1993 

Altera a Resolução nº 42, de 1993. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – O § 3º do art. 41 da Resolução nº 42, de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 41 – .......................................................................................................................................... 

§ 3º – Em nenhuma hipótese o servidor perceberá as parcelas já incorporadas nos termos deste 
artigo concomitantemente com a remuneração decorrente do exercício de função comissionada ou de cargo 
em comissão, assegurada, para efeito de pagamento, a situação que for mais vantajosa." 

Art. 2º – Revoga-se o art. 50 da Resolução nº 42, de 1993. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 
1º de abril de 1993, revogadas as demais disposições em contrário. 

Senado Federal, 12 de maio de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 13-5-93 (Suplemento) 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 46 – DE 1993 

Cria a Comissão de Fiscalização e Controle e dá outras 
providências. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É criada, no Senado Federal, a Comissão de Fiscalização e Controle (CFC), de caráter 
permanente. 

Art. 2º – A Comissão de Fiscalização e Controle será integrada por dezessete membros titulares e 
nove suplentes, cabendo-lhe, sem prejuízo das atribuições das demais comissões, inclusive a competência 
de que trata o inciso X do art. 90 do Regimento Interno do Senado Federal, exercer a fiscalização e controle 
dos atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta, podendo, para esse fim: 

a) realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil; 

b) convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas 
atribuições; 

c) receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa relativa a atos 
sujeitos à competência fiscalização da comissão; 

d) solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão; 



e) avaliar a eficácia, eficiência, e economicidade dos projetos e programas de governo no plano 
nacional, no regional e no setorial de desenvolvimento, emitindo parecer conclusivo; 

f) apreciar a compatibilidade da execução orçamentária com os planos e programas governamentais 
e destes com os objetivos aprovados em lei; 

g) solicitar, por escrito, informações à administração direta e indireta, bem como requisitar 
documentos públicos necessários à elucidação do ato objeto de fiscalização; 

h) avaliar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos 
da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder 
público federal, notadamente quando houver indício de perda, extravio ou irregularidade de qualquer 
natureza de que resulte prejuízo ao erário; 

i) providenciar a efetivação de perícias bem como solicitar ao Tribunal de Contas da União que realize 
inspeção ou auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas 
unidades administrativas da União e demais entidades referidas nas alínea h; 

j) apreciar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe 
de forma direta ou indireta, bem assim a aplicação de quaisquer recursos repassados mediante convênio, 
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, ao Estado, ao Distrito Federal ou ao Município; 

l) promover a interação do Senado Federal com os órgãos do Poder Executivo que, pela natureza de 
suas atividades, possam dispor ou gerar dados de que necessita para o exercício de fiscalização e controle; 

m) promover a interação do Senado Federal com os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério 
Público que, pela natureza de suas atividades, possam propiciar ou gerar dados de que necessita para o 
exercício de fiscalização e controle; 

n) propor ao Plenário do Senado as providências cabíveis em relação aos resultados da avaliação, 
inclusive quanto ao resultado das diligências realizadas pelo Tribunal de Contas da União. 

§ 1º – Verificada a existência de irregularidade, será remetida cópia da documentação pertinente ao 
Ministério Público, a fim de que este promova a ação cabível, de natureza cível ou penal. 

§ 2º – As comissões permanentes e temporárias, incluídas as comissões parlamentares de inquérito, 
poderão solicitar à Comissão de Fiscalização e Controle a cooperação adequada ao exercício de suas 
atividades. 

Art. 3º – A fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os da administração 
indireta, pela Comissão de Fiscalização e Controle, obedecerão às seguintes regras: 

I – a proposta de fiscalização e controle poderá ser apresentada por qualquer membro ou Senador à 
Comissão, com específica indicação do ato e fundamentação da providência objetivada; 

II – a proposta será relatada previamente, quanto à oportunidade e conivência da medida e ao 
alcance jurídico, administrativo, político, econômico, social ou orçamentário do ato impugnado, definindo-se 
o plano de execução e a metodologia de avaliação; 

III – aprovado o relatório prévio pela Comissão, o relator poderá solicitar os recursos e o 
assessoramento necessários ao bom desempenho da Comissão, incumbindo à Mesa e à Administração da 
Casa o atendimento preferencial das providências requeridas. Rejeitado, a matéria será encaminhada ao 
Arquivo; 

IV – o relatório final da fiscalização e controle, em termos de comprovação da legalidade do ato, 
avaliação política, administrativa, social e econômica de sua edição, e quanto à eficácia dos resultados 
sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, obedecerá, no que concerne à tramitação, às normas 
do art. 4º desta Resolução. 

Parágrafo único – A Comissão, para a execução das atividades de que trata este artigo, poderá 
solicitar ao Tribunal de Contas da União as providências ou informações previstas no art. 71, IV e VII, da 
Constituição Federal. 

Art. 4º – Ao término dos trabalhos, a Comissão apresentará relatório circunstanciado, com suas 
conclusões, que será publicado no Diário do Congresso Nacional e encaminhado: 

I – à Mesa, para as providências de alçada desta, ou ao Plenário, oferecendo, conforme o caso, 
projeto de lei, de decreto legislativo, de resolução ou indicação; 



II – ao Ministério Público ou à Advocacia Geral da União, com cópia da documentação, para que 
promovam a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adotem outras medidas decorrentes 
de suas funções institucionais; 

III – ao Poder Executivo, para adotar as providências saneadores de caráter disciplinar e 
administrativo decorrentes do art. 37, §§ 2º a 6º, da Constituição Federal, e demais dispositivos 
constitucionais e legais aplicáveis; 

IV – à Comissão Permanente que tenha maior pertinência com a matéria, a qual incumbirá o 
atendimento do prescrito no inciso anterior; 

V – à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e ao Tribunal de Contas da 
União, para as providências previstas no art. 71 da Constituição Federal. 

Parágrafo único – Nos casos dos incisos II, III e V deste artigo, a remessa será feita pelo Presidente 
do Senado. 

Art. 5º – Aplicam-se à Comissão de Fiscalização de Controle as normas constantes do Regimento 
Interno do Senado Federal pertinentes às demais comissões permanentes, no que não conflitarem com os 
termos desta resolução, com exceção do § 2º do art. 77 e dos art. 91 e 92 do referido Regimento. 

Art. 6º – Ocorrendo a hipótese de exercício concorrente de competência fiscalização por duas ou 
mais comissões sobre os mesmos fatos, os trabalhos se desdobrarão em reuniões conjuntas, por iniciativa 
do Presidente de um dos órgãos ou de um ou mais de seus membros. 

Art. 7º – A Comissão de Fiscalização e Controle poderá, se houver motivo suficiente, comunicar fatos 
investigados à comissão correspondente da Câmara dos Deputados, para que esta adote providência que 
lhe afigurar cabível. 

Art. 8º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 9º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 26 de maio de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 27-5-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 47 – DE 1993 

Rerratifica a Resolução nº 54, de 1992, do Senado Federal, 
que "Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito no valor equivalente a até 
US$80,000,000.00(oitenta milhões de dólares norte 
americanos),junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento 
– BID, destinada ao financiamento do Programa de Modernização 
Tecnológica da Agropecuária na Região Centro Sul". 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – A alínea a do inciso I do art. 2º da Resolução nº 54, de 1992, do Senado Federal, passa a 
vigorar com a seguinte alteração: 

"Art. 2º – ........................................................................................................................................... 

I – ................................................................................................................................................... 

a) valor: US$67,500,000.00 (sessenta e sete milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos)." 

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

Senado Federal, 26 de maio de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 27 -5-93 



_________________ 

RESOLUÇÃO N. 48 – 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville – SC, a 
contratar operação de crédito junto ao Banco de 
Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/A – BADESC, no 
valor total de Cr$11.661.338.138,60 (onze bilhões, seiscentos e 
sessenta milhões, trezentas e trinta e oito mil, cento e trinta e oito 
cruzeiros e sessenta centavos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Joinville – SC autorizada, nos termos da Resolução n.º 36, de 
1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado 
de Santa Catarina S.A. – BADESC. 

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

a) valor pretendido: Cr$ 11.660.338.138,60, equivalente a US$ 581,215.14 em 1º-3-93; 

b) prazo para desembolso dos recursos: após aprovação do Senado Federal; 

c) juros: 10,5% a.a.; 

d) taxa de administração: 15% a.a; 

e) garantia: ICMS; 

f) destinação dos recursos: execução de obras de infra estrutura urbana; 

g) condições de pagamento: – do principal: em 96 (noventa e seis) parcelas mensais, com carência 
de 12 (doze) meses. 

Art. 3º – A autorização de que trata esta resolução será exercida no prazo de 270 (duzentos e 
setenta) dias a contar da data de sua publicação. 

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

Senado Federal, 3 de junho de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 5-6-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 49 – DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir e 
colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo – LFTP, 
destinadas ao giro de 90% das 64.273.995 LFTP, vencíveis em 15 
de junho de 1993. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado de São Paulo autorizado, nos termos do arts. 6º e 7º da Resolução 
nº 36, de 1992, do Senado Federal, a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo – LFTP. 

Parágrafo único – A emissão de que trata este artigo destina-se ao giro de 90% (noventa por cento) 
das 64.273.995 LFTP com vencimento em 15 de junho de 1993. 

Art. 2º – A emissão das Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo – LFTP, observará 
as seguintes condições: 



I – quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a parcela 
de 10% (dez por cento); 

II – modalidade: nominativa-transferível; 

III – rendimento igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 

IV – prazo até 1.825 (um mil, oitocentos e vinte e cinco) dias; 

V – valor nominal: Cr$1,00; 

VI – características dos títulos a serem substituídos:  

Quantidade                                                 Vencimento                                    Título 

          64.273.995                                                    15-6-93                                        521825 

                        

VII – previsão de colocação e vencimentos dos títulos a serem emitidos:    

                Colocação                                       Vencimentos                        Título                      Data-Base              

                    15-6-93                                              15-6-98                            521825                       15-6-93 

 

VIII – forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20-9-79, 
do Banco Central do Brasil; 

IX – autorização legislativa: Lei nº 5.684, de 28-5-87. Decreto nº 29.526, de 18-1-89. Decreto nº 
30.261, de 16-8-89, e Resolução do Senado Federal nº 61, de 30-12-91. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições contidas na Resolução nº 5, de 1993, do Senado Federal, 
referentes à presente emissão. 

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

Senado Federal, 15 de junho de 1993. – Senador Chagas Rodrigues, 1º Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência 

_________________ 

DCN (Seção II), 17-6-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 50 – DE 1993 

Dispõe, com base no art. 52, inciso V e VII, da Constituição 
Federal, sobre as operações de financiamento externo com 
recursos orçamentários da União. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – Subordinam-se às normas fixadas nesta resolução, as operações de financiamento externo 
realizadas com recursos orçamentários da União, contratadas diretamente com entidades estrangeiras de 
direito público ou privado. 

§ 1º – Para os efeitos desta resolução, compreende-se como financiamento externo toda e qualquer 
operação ativa decorrente de financiamento ou empréstimo, mediante a celebração de contratos, emissão e 
aceite de títulos, que represente a concessão de créditos diretamente pela União, a devedores situados no 
exterior. 

§ 2º – As disposições desta resolução não se aplicam às operações financeiras de apoio à 
exportação, realizadas mediante a concessão de créditos em moeda nacional aos exportadores brasileiros, 



ou mediante a equalização de taxas de juros de financiamentos concedidos por instituições do mercado 
financeiro, as quais deverão ser conduzidas pelo Poder Executivo, ao abrigo, da legislação pertinente. 

Art. 2º – Os desembolsos de recursos referentes às operações de financiamento, realizados em um 
exercício financeiro não poderão exceder o montante dos recursos orçamentários previstos para aquele 
exercício, ressalvadas as operações autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com 
finalidade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo por maioria absoluta de votos. 

Art. 3º – As operações de financiamento externo a exportações brasileiras de bens e de serviços, 
realizadas com recursos orçamentários da União, obedecerão à seguinte orientação: 

I – as condições de financiamento, referentes ao percentual financiado, aos prazos de pagamento, às 
garantias e às taxas de juros, deverão ser compatíveis com as condições usualmente praticadas no 
mercado internacional para operações equivalentes; 

II – quando uma operação individual, no que refere ao seu desembolso anual, ultrapassar quinze por 
cento do valor da dotação orçamentária destinada a financiamento à exportação, esta operação será 
submetida à deliberação do Senado Federal, prestadas todas as informações pertinentes; 

III – as operações de financiamento a exportações de serviços, somente serão autorizadas quando 
destinadas a amparar projetos que efetivamente contribuam para a atividade econômica interna, geração de 
empregos no país, nível de investimentos e modernização tecnológica ou que possam determinar o 
subseqüente fornecimento de produtos nacionais ao exterior. 

Art. 4º – As operações de financiamentos, de que trata esta resolução, deverão ser garantidas por: 

I – quando se tratar de entidade de direito público:  

a) aval do governo do país importador, 

b) reembolso automático da dívida dentro do Convênio de Crédito Recíproco – CCR; 

c) outras garantias subsidiárias; 

II – quando se tratar de entidades de direito privado: 

a) carta de crédito, aval ou fiança de banco de primeira linha; 

b) reembolso automático da dívida dentro do Convênio de Crédito Recíproco – CCR; 

c) outras garantias subsidiárias. 

Art. 5º – O Poder Executivo, através do Banco do Brasil S.A., atuará como órgão executor das 
operações de financiamento de que trata o art. 3º desta resolução. 

Parágrafo único – As operações de financiamento externo, realizadas no âmbito do Programa de 
Financiamento de Expoortação de Máquinas e Equipamentos – FlNAMEX, serão operadas pelo Banco de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. 

Art. 6º – A concessão de financiamento externo dependerá: 

I – de o tomador e o garantidor não estarem inadimplentes com a República Federativa do Brasil ou 
com qualquer de suas entidades controladas, de direito público ou privado, ressalvados os casos em que 
houver renegociação das dívidas diretamente pela União ou através de organismos internacionais; 

II – de o ente garantidor da operação possuir capacidade de honrar os compromissos assumidos. 

Art. 7º – O montante anual das operações de financiamento externo para exportação de qualquer 
natureza, com recursos orçamentários da União, não poderá ultrapassar a dez por cento do valor médio das 
exportações dos últimos três anos. 

Parágrafo único – Excetuam-se do limite estabelecido neste artigo, as operações externas de 
renegociação ou de rolagem de dívida. 

Art. 8º – As operações externas de renegociação ou rolagem de dívida serão submetidas à 
deliberação do Senado Federal, prestadas todas as informações pertinentes. 

Parágrafo único – As operações de que trata este artigo serão apreciadas exclusivamente por 
solicitação do Presidente da República. 

Art. 9º – Constarão obrigatoriamente das informações a que se refere o art. 8º, além de outras de que 
o Senado Federal porventura necessite: 



I – exposição de motivos do Ministro da Fazenda; 

II – análise dos custos e benefícios econômicos e sociais da operação e quais os interesses do Brasil 
na renegociação da dívida; 

III – análise financeira da operação; 

IV – parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, sobre a minuta do contrato; 

V – características da operação de crédito sob exame; 

VI – informações sobre as finanças do tomador e do garantidor, destacando: 

a) o montante da dívida interna e externa, quando se tratar de uma nação estrangeira; 

b) cronograma de pagamentos da dívida a ser rolada ou renegociada; 

c) análise do risco implícito à operação, da capacidade de pagamento e das garantias oferecidas; 

d) nível de endividamento para com a República Federativa do Brasil e suas entidades controladas; 

e) performance de pagamento, relativamente às suas obrigações para com o Brasil e para com os 
demais credores internacionais. 

Art. 10 – Os contratos de financiamento externo, não vinculados à exportação de bens e de serviços 
nacionais, serão submetidos à deliberação do Senado Federal com todas as informações pertinentes. 

Parágrafo único – As operações de que trata este artigo subordinam-se às normas estabelecidas no 
art. 9º e no parágrafo único do art. 8º 

Art. 11 – Os contratos relativos a operações de financiamento externo não podem conter qualquer 
cláusula: 

I – de natureza política; 

II – atentatória à soberania nacional e à ordem pública;  

III – contrário à Constituição e às leis brasileiras. 

Parágrafo único – Os eventuais litígios entre a União e o devedor externo, decorrentes do contrato, 
serão resolvidos perante foro brasileiro ou submetidos a arbitragem internacional. 

Art. 12 – O Poder Executivo remeterá ao Senado Federal, trimestralmente, informações sobre a 
posição dos financiamentos, discriminando por país: 

I – as entidades tomadoras; 

II – o valor das operações; 

III – o cronograma de desembolso; 

IV – o valor financiado; 

V – os limites e as condições aplicáveis, os valores autorizados e os já comprometidos; 

VI – a situação de adimplência ou de inadimplência dos tomadores; 

VII – as providências em curso para sanar as inadimplência; 

VIII – a demanda de recursos, as solicitações examinadas, as operações aprovadas e as contratadas; 

IX – o exportador brasileiro. 

Art. 13 – O Poder Executivo estabelecerá as condições para a concessão de estímulos à exportação 
de bens e serviços nacionais de que trata esta resolução e expedirá as instruções que se fizerem 
necessárias à sua execução. 

Parágrafo único – Na regulamentação de que trata este artigo, o Poder Executivo estabelecerá os 
critérios e as condições necessárias para evitar a concentração de financiamentos destinados a um único 
tomador ou garantidor externo, ou quando essas operações beneficiarem um único exportador brasileiro de 
bens e serviços. 

Art. 14 – A inobservância das disposições da presente Resolução sujeitará os responsáveis às 
sanções pertinentes. 



Art. 15 – As resoluções do Senado Federal autorizativas, para efeitos dos arts. 8º e 10, incluirão, ao 
menos, as seguintes informações: 

I – o valor da operação e a moeda em que será realizada; 

II – o objetivo da operação e o órgão executor, 

III – as condições financeiras básicas da operação; 

IV – o prazo para o exercício da autorização. 

Art. 16 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 16 de junho de 1993. – Senador Chagas Rodrigues, 1º Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

_________________ 

DCN (Seção II), 17-6-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 51 – DE 1993 

Dispõe sobre os Planos de Carreira dos Servidores do 
Cegraf e do Prodasen, e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – Ficam instituídos, nos termos desta resolução, os Planos de Carreira dos Servidores do 
Centro Gráfico do Senado Federal – CEGRAF, e do Centro de Informática e Processamento de Dados do 
Senado Federal – PRODASEN, destinados a organizar em carreira os cargos de provimento efetivo e as 
funções comissionadas, fundamentados nos princípios constitucionais, na qualificação profissional e no 
desempenho, cujos ocupantes terão seus deveres, direitos e vantagens definidos em regulamento próprio. 

Art. 2º – O art. 6º da Resolução nº 42, de 1993, com a redação dada pela Resolução nº 45, de 1993, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 6º  – ............................................................................................................................................... 

§ 3º – É vedada ao servidor a percepção concomitante de mais de uma gratificação de função 
comissionada ou de uma função comissionada com uma gratificação de representação, assegurada, para 
efeito de pagamento, a situação que for mais vantajosa. 

§ 4º – Durante o estágio probatório o servidor somente poderá ser designado para as funções de 
direção superior ou para aquelas a que se referem o art. 5º da Resolução nº 88, de 1992, e o art. 9º, § 1º, 
da Resolução nº 87, de 1989." 

Art. 3º – São mantidos como cargos de provimento em comissão os cargos de Diretor de Secretaria 
de Comunicação Social, de Diretor da Subsecretaria de Divulgação, de Diretor da Subsecretaria de 
Relações Públicas, de Chefe de Gabinete do Presidente, de Chefe do Cerimonial da Presidência e de 
Secretário-Geral da Mesa Adjunto. 

§ 1º – Os valores de vencimentos, de representação e o fator de ajuste da Gratificação de Atividade 
Legislativa devidos aos ocupantes dos cargos a que se refere este artigo são os fixados no Anexo I. 

§ 2º – Sobre os valores a que se refere o parágrafo anterior incidirão os reajustes condedidos aos 
servidores públicos federais após o dia 31 de março de 1993. 

§ 3º – A nomeação para os cargos de que trata este artigo far-se-á por Ato do Presidente do Senado 
Federal. 

Art. 4º – A função comissionada de Auxiliar de Controle de Informação passa a denominar-se 
Assistente de Controle de Informação – FC-4, mandidas as atribuições. 

Art. 5º – Os anexos III e V da Resolução nº 42, de 1993, passam a vigorar nos termos dos anexos II 
e III. 

Art. 6º – Os Planos de Carreira instituídos por esta resolução serão avaliados e revistos no prazo de 
cento e vinte dias a contar de sua implantação. 



Art. 7º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 
1º de abril de 1993. 

Art. 8º– Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Ato do Conselho de Supervisão 
do Cegraf nº 3, de 1992, e os Atos do Presidente do Conse1ho de Supervisão do Prodasen nº 5, de 1992; e 
nº 2, de 1993. 

Senado Federal, 23 de junho de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

ANEXO I 

CARGO EM COMISSÃO

 
VENCIMENTO REPRESENTAÇÃO FATOR DE GAL 

Diretor da Secretaria de 
Comunicação Social e 
Chefe de Gabinete do 
Presidente. 

16.331.788.20 36.800.275.28 6.14 

Diretor das 
Subsecretarias de 
Divulgação e de 
Relações Publicas e 
Chefe do Cerimonial da 
Presidencia 

16.331.788.20 34.074.328.97 2.58 

Secretário-Geral da 
Mesa Adjunto 

16.331.788.20 27.259.463.19 2.10 

ANEXO II 

TRANSFORMAÇÃO DOS CARGOS DO GRUPO DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES E DAS 
FUNÇÕES GRATIFICADAS EM FUNÇÕES COMISSIONADAS  

(Art. 42) 

DENOMINAÇÃO FUNÇÃO COMISSIONADA 

Diretor-Geral e Secretário-Geral da Mesa FC-10 

Diretor de Secretaria e da Assessoria, Consultor-Geral e Auditor. FC-09 

Diretor de Subsecretaria, Diretor da Representação no Rio de Janeiro,  

Diretor Executivo doCEDESEN e Diretor Adunto de Assessoria 

FC-08 

Chefe de Gabinete, Chefe de Serviço e Assessor FC-07 

Subchefe de Gabinete, Assistente Técnico, Assistente Jurédico, 
Secretário de Comissão, Assistente Técnico de Controle de 
Informações e Assistente de Auditoria. 

FC-06 

Coordenador de Publicações Especiais, Chefe de Seção, Secretário de 
Gabinete, Secretário de Representação no Rio de Janeiro, 
Encarregado de Secretária e Supervisor Taquigráfo. 

FC-05 

Assistente de Pesquisa, Assistente de Controle Interno, Assistente da 
Comissão Permanente de Licitação, Assistente de Comissão, 
Encarregado de Assessoria, Encarregado de Pesquisa, Oficial de 
Gabinete, Revisor Taquigráfico, Presidente da Junta Médica, 
Encarregado de Área de Policiamento e Segurança, Supervisor de 
Área e Assistente de Controle de Informação.  

FC-04 

Auxiliar de Atividade Médicas, Auxiliar de Gabinete, Auxiliar de 
Controle Interno, Auxiliar de Coordenação Legislativa, Auxiliar de 
Biblioteca, Auxiliar de Controle de Tombamento, Auxiliar da Ata, 
Taquigrafo Legislativo e Mecanógrafo-Revisor.  

FC-03 



Assistente de Gabinete e Servidores abrangidos pelo artigo 5º da 
Resolução nº 88, de 1992. 

FC-02 

Assistente de Plenário, Motorista, Contínuo e Servidores abrangidos 
pelo artigo 9º, § 1º, da Resolução nº 87, de 189 

FC-01 

ANEXO III 

TABELA DOS NÍVEIS RETRIBUTIVOS DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS 

(Art. 6º) 

FUNÇÃO COMISSIONADA PERCENTUAIS SOBRE O 
TETO DE REMUNERAÇÃO 

CORRELAÇÃO COM OS NÍVEIS DE 
CARREIRA 

FC-10 30% NÍVEL III 

FC-09 27% NÍVEL III 

FC-08 25% NÍVEIS III e II 

FC-07 20% NÍVEIS III e II 

FC-06 16% NÍVEIS III e II 

FC-05 12% NÍVEIS III e II 

FC-04 9% NÍVEIS III e II 

FC-03 7% NÍVEIS II e I 

FC-02 5% NÍVEIS II e I 

FC-01 3% NÍVEIS II e I 

 

PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES DO PRODASEN 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

Art. 1º – O Plano de Carreira dos servidores do Prodasen contempla as funções de apoio técnico de 
informática e processamento de dados e apoio técnico administrativo. 

Art. 2º – Para os efeitos deste Plano consideram-se: 

I – Carreira, o plano geral de atribuições, vencimentos e vantagens de determinado grupo 
profissional, organizado em categorias, áreas e especialidades, níveis de escolaridade e paus de 
especialização, implicando estágios de complexidade e retribuição crescentes; 

II – Categoria, o agrupamento de cargos com atribuições e responsabilidades relacionados a serviços 
de mesma natureza; 

III – Área, o conjunto de atividades profissionais inter-relacionadas, cujo exercício configura o 
atendimento a uma função, podendo dividir-se em especialidades; 

IV – Nível, a divisão básica da carreira, em função da escolaridade exigida e da complexidade das 
atribuições cometidas ao servidor; 

V – Padrão, a posição do servidor na escala de vencimentos da carreira; 

VI – Cargo, a unidade básica do quadro de pessoal, cujo provimento individualiza as atribuições e a 
remuneração de seu ocupante; 

VII – Especialização, o conjunto de conhecimentos adicionais adquiridos pelo servidor, através de 
treinamento, trabalho ou iniciativa própria, para o exercício de atividade pertinente à categoria 

CAPÍTULO II 

Do Quadro de Pessoal 



Art. 3º – O Quadro de Pessoal do Prodasen compreende os cargos de provimento efetivo, integrados 
em carreira, cargos em comissão e as funções comissionadas. 

Art. 4º – A nomeação para cargo de carreira depende de prévia habilitação em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, atendidos os demais requisitos para o ingresso fixados no Capítulo IV deste 
Plano. 

Art. 5º – As funções comissionadas de direção, consultoria, assistência, coordenação, chefia e 
encarregadoria vinculam-se à estrutura organizacional e à carreira, tendo níveis retributivos estabelecidos 
no Anexo IV deste Plano, na forma do § 1º do art. 62 da Lei nº 8.112, de 1990. 

§ 1º – As funções comissionadas serão preenchidas por servidores efetivos do Senado Federal e dos 
Órgãos Supervisionados que possuam as qualificações necessárias ao seu exercício, observadas a 
compatibilidade da categoria, área e especialidade e do posicionamento na carreira, com as atribuições a 
serem exercidas. 

§ 2º – Os cargos de provimentos em comissão destinam-se ao atendimento das atividades de 
assessoramento vinculadas à Diretoria Executiva, sendo preenchidos, mediante nomeação por Ato do 
Presidente do Senado Federal segundo critérios de estrita confiança, observadas as condições legais e 
regulamentares. 

§ 3º – A designação para as funções comissionadas de direção será feita por Ato do Presidente do 
Senado Federal e as demais por Ato do Diretor Executivo do Prodasen. 

§ 4º – É vedada ao servidor a percepção concomitante de mais de uma gratificação de função 
comissionada, admitida a opção. 

§ 5º – Durante o estágio probatório nenhum servidor poderá ser designado por função comissionada, 
mesmo em caráter de substituição. 

Art. 6º – As atribuições dos cargos e funções referidas no art. 4º serão estabelecidas em regulamento 
próprio. 

CAPÍTULO III 

Da Carreira 

Art. 7º – O Prodasen, para execução das funções previstas no art. 2º deste Plano, disporá da carreira 
de Especialização em Informática Legislativa. 

Art. 8º – A carreira de Especialização em Informática Legislativa compreende as categorias de 
Analista de Informática Legislativa, Técnico de Informática Legislativa e Auxiliar de Informática Legislativa. 

Art. 9º – As categorias referidas no artigo anterior são integradas pelas seguintes áreas, organizadas 
em níveis: 

I – Categoria: Analista de Informática Legislativa- Nível III 

Áreas: 

1 – apoio técnico ao processo de informática legislativa, incluindo: análise de sistemas; análise de 
suporte de sistemas; análise de organização e métodos; atendimentos e apoio técnico ao usuário de 
informática; e programação de aplicações e sistemas; 

2 – apoio técnico administrativo, incluindo: gestão administrativa; desenvolvimento da organização e 
de recursos humanos; assistência jurídica; documentação e comunicação social; 

3 – saúde e assistência social; 

4 – instalação, equipamento, operação e ambientação de espaço físico. 

II – Categoria Técnico de Informática Legislativa – Nível II 

Áreas: 

1 – apoio técnico ao processo de informática legislativa, incluindo: técnicas de teleprocessamento; 
técnicas de operação de computador, técnicas de controle de qualidade; técnicas de produção e de 
preparação técnica; 

2 – apoio técnico administrativo, incluindo: gestão administrativa; desenvolvimento da organização e 
de recursos humanos; secretaria e desenho; 



3 – instalação e equipamentos. 

III – Categoria: Auxiliar de Informática Legislativa – Nível I 

Área: 

1 – serviços gerais e segurança. 

Parágrafo único – As áreas a que se refere este artigo, poderão ser subdivididas em especialidades 
por Ato do Presidente do Conselho de Supervisão do Prodasen. 

Art. 10 – A estrutura e valores de vencimentos dos cargos da carreira Especialização em Informática 
Legislativa são os constantes do Anexo II. 

Art. 11 – Os atuais cargos de provimento efetivo, do Quadro de Pessoal do Prodasen, são 
transpostos para a carreira de Especialização em Informática Legislativa, nos termos do Anexo I. 

CAPÍTULO IV 

Do Ingresso na Carreira 

Art. 12 – O ingresso na carreira e na respectiva área da categoria dar-se-á exclusivamente mediante 
aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, no padrão inicial do nível da categoria 
para o qual se habilitou o candidato. 

Art. 13 – Constituem requisitos de escolaridade mínimos para ingresso nas carreiras: 

I – no nível III, diploma de curso superior, ou habilitação legal equivalente;  

II – no nível II, certificado de conclusão de curso do segundo grau; 

III – no nível I, comprovante de conclusão do curso do primeiro grau ou habilitação profissional 
específica. 

Parágrafo único – Poderão ser exigidos, no respectivo edital do concurso, outros requisitos 
regulamentares de habilitação e experiência profissionais ou escolaridade específica, conforme a 
especialidade a que se destinar o ingresso na carreira. 

Art. 14 – O concurso público, destinado a apurar a qualificação profissional exigida para ingresso na 
carreira, terá caráter eliminatório e classificatório. 

Art. 15 – Homologados os resultados do concurso público, serão nomeados os candidatos 
habilitados, conforme as vagas existentes e a conveniência da administração, observados o prazo de 
validade do concurso fixado no respectivo edital e a ordem de classificação. 

Art. 16 – A posse em cargo do Quadro de Pessoal do Prodasen dependerá de prévia inspeção 
médica oficial. 

Parágrafo único – Observado o disposto no art. 18, somente poderá ser empossado aquele que for 
julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. 

Art. 17 – Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a 
estágio probatório, por período de vinte e quatro meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade para 
desempenho do cargo serão objeto de avaliação, observados os seguintes fatores: 

I – assiduidade; 

II – disciplina; 

III – capacidade de iniciativa; 

IV – produtividade; 

V – responsabilidade. 

§ 1º – Durante o estágio probatório, o servidor poderá ser submetido a treinamento, inclusive em 
serviço. 

§ 2º – Quatro meses antes de findo o período do estágio probatório, a avaliação do desempenho do 
servidor será submetida à homologação da autoridade competente, sem prejuízo da continuidade de 
apuração dos fatores enumerados neste artigo. 



Art. 18 – As pessoas portadoras de deficiência, habilitadas em concurso público, serão nomeadas 
para as vagas que lhes forem destinadas no respectivo edital, observada a compatibilidade da deficiência 
de que são portadoras, com as atribuições do cargo. 

Parágrafo único – Ato da Comissão Diretora regulamentará disposto neste artigo. 

CAPÍTULO V 

Do Desenvolvimento Funcional 

Art. 19 – O desenvolvimento do servidor na carreira, observados interstícios e demais requisitos 
estabelecidos neste capítulo, ocorrerá mediante promoção por mérito e antiguidade. 

Art. 20 – A promoção por mérito dar-se-á em razão de avaliação do desempenho e consiste na 
elevação do posicionamento do servidor do padrão em que se encontra para o seguinte do mesmo nível. 

§ 1º – A promoção por mérito somente será concedida ao servidor que obtiver conceito "suficiente" na 
avaliação anual de desempenho. 

§ 2º – O interstício para a promoção por mérito será de doze meses. 

§ 3º – Se o servidor obtiver conceito "insuficiente" na avaliação anual de desempenho, será 
promovido por antiguidade, uma vez decorrido novo interstício de doze meses. 

Art. 21 – É vedada a promoção cumulativa, de mais de um padrão, por mérito e antigüidade. 

Art. 22 – A avaliação anual de desempenho, que subsidiará a promoção dos servidores, será 
realizada entre fevereiro e abril, correspondendo ao ano-calendário anterior, observados, no que couber, o 
processo e critérios estabelecidos por Ato do Presidente do Conselho de Supervisão do Prodasen. 

Parágrafo único – O desempenho funcional do servidor do Prodasen cedido a outro órgão, na forma 
do art. 93 da Lei nº 8.112, de 1990, será apurado pelo seu chefe imediato no órgão requisitante. 

Art. 23 – O cômputo de cada interstício, para fins de promoção, começará a partir de 1º de janeiro. 

Art. 24 – Perderá o direito à promoção o servidor que no período aquisitivo:  

I – sofrer suspensão disciplinar, apurada em processo administrativo; 

II – sofrer condenação pela justiça comum; 

III – afastar-se do serviço com perda do vencimento ou em virtude das hipóteses a que se referem os 
incisos II e III do art. 103 da Lei nº 8.112, de 1990; 

IV – afastar-se do serviço nas hipóteses previstas no inciso V e na alínea c do inciso VIII do art. 102 
da Lei nº 8.112, de 1990, no caso de promoção por mérito. 

Parágrafo único – Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas neste artigo, a contagem do 
interstício somente será reiniciada em 1ºde janeiro subseqüente. 

Art. 25 – Durante o estágio probatório, o servidor não concorrerá a qualquer das formas de 
promoção, devendo submeter-se, tão-somente, a treinamento do tipo introdutório ou de conhecimentos 
gerais, contado o tempo de serviço para efeito de interstício. 

Art. 26 – As promoções serão concedidas por Ato do Diretor Executivo com efeitos financeiros a 
partir de 1º de janeiro do mesmo ano. 

Parágrafo único – Será considerado, para todos os efeitos, como se tivesse obtido a promoção que 
lhe caiba, o servidor que se aposentar ou vier a falecer sem haver sido expedido o correspondente Ato. 

Art. 27 – O órgão de treinamento executará a política de desenvolvimento, capacitação e 
especialização de recursos humanos, definida pelo Conselho de Supervisão, em atendimento ao disposto 
neste Plano. 

Parágrafo único – Os programas de treinamento deverão ser estabelecidos em função das 
necessidades de aprimoramento dos serviços. 

CAPÍTULO VI 

Da Implantação 



Art. 28 – Os atuais ocupantes dos cargos de provimento efetivo do Quadro de Pessoal do Prodasen 
são incluídos na carreira Especialização em Informática Legislativa níveis III, II e I, localizando-se nas 
categorias e áreas correspondentes, na forma do Anexo I, e em padrão de igual valor na tabela de 
vencimentos constante do Anexo II ou, não havendo, no imediatamente superior, aplicando-se, 
previamente, os coeficientes resultantes dos valores definidos para os padrões 45, 30 e 15 em relação aos 
valores de vencimento de março, referentes aos padrões IV, das classes especiais, dos níveis superior, 
médio e básico, respectivamente. 

Art. 29 A relação nominal com o enquadramento dos servidores do Prodasen na carreira 
Especialização em Informática Legislativa será objeto de Ato do Diretor Executivo. 

Art.30 – A Gratificação de Atividade Legislativa – GAL, é devida, mensal e regularmente, aos 
servidores do Prodasen pelo efetivo exercício de atividade ou, em decorrência deste, quando na inatividade, 
obtido o seu valor mediante a aplicação dos fatores de ajuste fixados em Anexo do Ato nº 11, de 1991, do 
Presidente do Conselho de Supervisão do Prodasen, e os do Anexo IV, deste Plano, para os ocupantes de 
funções comissionadas os quais incidirão unicamente sobre o vencimento básico. 

Parágrafo único – A maior base de incidência para o cálculo da gratificação de que trata este artigo é 
o vencimento estabelecido para o Padrão 45 da tabela constante do Anexo II. 

CAPÍTULO VII 

Das Vantagens de Natureza Especial 

Art. 31 – Ficam instituídas as seguintes vantagens de natureza especial, incidentes sobre o 
vencimento básico do servidor, observado o disposto no § 4º deste artigo: 

I – Adicional de Especialização;  

II – Adicional de PL. 

§ 1º – O Adicional de Especialização será concedido aos servidores de carreira, em razão dos 
conhecimentos adicionais adquiridos, através de treinamento, trabalho ou iniciativa própria, pela atividade 
pertinente à categoria  

§ 2º – O Adicional de PL constituirá compensação retributiva aos servidores do Quadro de Pessoal, 
pelas condições especiais e peculiares de prestação de serviços necessários ao funcionamento do Senado 
Federal e do Congresso Nacional, e será implantado gradativamente, de forma não cumulativa, de acordo 
com os seguintes coeficientes: 

I – 0,40 (zero vírgula quarenta), a partir de 1º de abril de 1993; 

II – 0,60 (zero virgula sessenta), a partir de 1º de junho de 1993;  

III – 0,80 (zero vírgula oitenta), a partir de 1º de agosto de 1993;  

IV – 1,10 (um vírgula dez), a partir de 1º de outubro de 1993. 

§ 3º – Os critérios e os coeficientes de aplicação do adicional previsto no inciso I serão estabelecidos 
em resolução. 

§ 4º – A maior base de incidência para o cálculo dos adicionais previstos neste artigo é o vencimento 
estabelecido para o Padrão 45 da tabela constante do Anexo II. 

§ 5º – Os adicionais de que trata este artigo, sobre os quais incidirá o desconto previdenciário, 
integram a remuneração do servidor e incorporam-se aos seus proventos de aposentadoria. 

CAPÍTULO VIII 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 32 – A remuneração mensal do servidor do Prodasen terá como limite máximo os valores 
percebidos como remuneração, no mesmo período, em espécie, a qualquer titulo, por Senador. 

Art. 33 – Nenhum servidor receberá, a título de vencimento, importância inferior ao salário mínimo. 

Art. 34 – Para os efeitos da aplicação do disposto no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990, os níveis I, II 
e III são constituídos por três conjuntos de cinco padrões cada um. 



Art. 35 – Aplica-se aos servidores inativo o disposto neste Plano, na forma do art. 40, § 4º, da 
Constituição Federal. 

Art. 36 – O servidor da carreira a que se refere o art. 8º que contar um ano completo, consecutivo ou 
não, de exercício em funções comissionadas, ou cargo em comissão, fará jus a ter adicionada ao 
vencimento do respectivo cargo efetivo, como vantagem pessoal, a importância equivalente à fração de um 
quinto por ano, até o limite de cinco quintos: 

I – da gratificação da função comissionada respectiva; 

II – da diferença do fator de ajuste da gratificação de atividade legislativa em relação ao do cargo de 
provimento efetivo; 

III – da representação mensal do cargo em comissão. 

§ 1º – Quando mais de uma função comissionada houver sido desempenhada no período de um ano, 
a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função exercida por maior tempo. 

§ 2º – Ocorrendo o exercício de função de nível mais elevado por período de doze meses, após a 
incorporação da fração de cinco quintos, haverá a atualização progressiva das parcelas já incorporadas, 
observado o disposto no parágrafo anterior. 

§ 3º – Em nenhuma hipótese o servidor perceberá as parcelas já incorporadas nos termos deste 
artigo concomitantemente com a remuneração decorrente do exercício de função comissionada ou de cargo 
em comissão, assegurada, para efeito de pagamento, a situação que for mais vantajosa. 

§ 4º – A vantagem a que se refere este artigo, sobre a qual incidirá o desconto previdenciário, 
incorpora-se aos proventos de aposentadoria do servidor. 

Art. 37 – Os atuais cargos de Direção do grupo Direção e Assessoramento Superior e as funções 
gratificadas são transformadas em funções comissionadas, na forma do Anexo III, assegurada a contagem 
do tempo de exercício do cargo ou função para os efeitos do art. 36 deste Plano. 

Art. 38 – Sobre os valores fixados nas tabelas de vencimentos constantes do Anexo II incidirão os 
reajustes concedidos aos servidores públicos federais, após o dia 31 de março de 1993. 

Art. 39 – O servidor poderá deixar de ser incluído na carreira a que se refere este Plano, mediante 
opção a ser formalizada perante o Órgão de Pessoal, no prazo de sessenta dias contado da data de sua 
publicação. 

Parágrafo único – Os cargos cujos atuais ocupantes manifestarem a opção prevista neste artigo, 
passarão a integrar Quadro Suplementar do Órgão, aplicando-se, após a vacância, o art. 11 deste Plano. 

Art. 40 – O ocupante de cargo, em comissão, de Assessoramento perceberá: 

I – a título de vencimento básico o valor fixado para o padrão 45, da tabela constante do Anexo II; 

II – a título de Representação mensal o valor correspondente à retribuição da função comissionada, 
FC-7, constante do Anexo IV; 

III – a título de Gratificação de Atividade Legislativa – GAL, o valor equivalente ao percebido pelo 
ocupante de função comissionada, FC-7, constante do Anexo IV; 

Art. 41 – É dispensada aos atuais ocupantes de cargo em comissão ou função gratificada, 
transformados em função comissionada, a correção com os níveis da carreira estabelecidos em Anexo IV. 

Art. 42 – A Comissão Diretora disporá sobre a concessão: 

I – do auxilio-transporte, a que se refere a Lei nº 7.418, de 1985; 

II – do auxílio-alimentação, a que se refere o art. 22 da Lei nº 8.460, de 1992.  

ANEXO I 

PLANO DE CARREIRA DO PRODASEN  

TRANSFORMAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO DOS CARGOS ATUAIS PARA A CARREIRA DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA LEGISLATIVA 



(Artigo 11) 

Situação atual Situação nova 

Nível Categoria  Área Área Categoria Nível 

 
Especialista em 
Informática 
Legislativa  

Análise de 
Informação 

Apoio Técnico ao 
Processo de 
Informática Legislativa  

Apoio Técnico ao 
Processo de 
Informática Legislativa  

  
Especialista em 
Informática 
Legislativa   

Análise da 
Administração 
Treinamento Apoio Técnico 

Administrativo 

Advogado 

Bibliotecário  

Apoio Técnico 
Administrativo 

Médico  

Psicólogo   

Saúde e Assistência 
Social 

Arquiteto  

           

Superior 

Engenheiro  

Instalação, 
Equipamentos e 
Ambientação de 
Espaço Físico           

Analista de 
Informática 
Legislativa 

           

III 

Técnicas de 
Teleprocessamento 
Técnicas de 
Produção 

Apoio Técnico ao 
Processo de 
Informática Legislativa 

Especialista em 
Informática 
Legislativa  

Técnicas de 
Produção 

Apoio Técnico  
Administrativo 

Apoio Técnico ao 
Processo de Informática 
Legislativa 

Técnicas de 
Administração                                                                                   

Secretaria  

Desenho Apoio Técnico 
Administrativo 

                  

  

Médio 

Especialista em 
Administração 
Legislativa  

Manutenção Instalação e 
Equipamentos     

 Técnico de 
Informática 
Legislativa   

                 

  

II 

Serviços Gerais               
Básico 

Especialista em 
Administração 
Legislativa Segurança 

Serviços Gerais e 
Seguranças 

Auxiliar de 
Informática 
Legislativa  

I 

 

ANEXO II 

PLANO DE CARREIRA DO PRODASEN 

TABELA DE VENCIMENTOS 

(Artigo 10) 

NÍVEL PADRÃO VENCIMENTO 

 

45 16.331.788.20 

 

44 15.834.288.14 



 
43 15.352.11.38 

 
42 14.884.781.51 

 
41 14.431.841.37 

 
40 13.992847.87 

 
39 13.567.371.61 

 
38 13.154.996.37 

III 37 12755.318.75 

 
36 12.367964.86 

 

35 11.992.504.41 

 

34 11.628.621.51 

 

33 11.275.943.09 

 

32 10.934.124.12 

 

31 10.602.830.27 

 

30 9.654.829.73 

 

29 9.360.572.94 

 

28 9.075.449.83 

 

27 8.799.176.81 

 

26 8.531.479.27 

 

25 8.272.090.99 

II 24 8.020754.01 

 

23 7.777.218.50 

 

22 7.541.242.25 

 

21 7.312.590.67 

 

20 7.091.036.33 

 

19 6.876.359.01 

 

18 6.668.345.20 

 

17 6.466.788.07 

 

16 6.271.487.25 

 

15 5.717.245.17 

 

14 5.591.145.90 

 

13 5.467.918.45 

 

12 5.347.494.55 

 

11 5.229.810.43 

 

10 5.114.803.74 

 

9 5.002.965.33 

 

8 4.828.579.47 

I 7 4.654.075.66 

 

6 4.479.426.56 

 

5 4.130.514.04 

 

4 3.955.913.90 



 
3 3.794.984.72 

 
2 3.516.993.41 

 
1 2.293.284.30 

 
ANEXO III 

PLANO DE CARREIRA DO PRODASEN 

TRANSFORMAÇÃO DOS CARGOS DO GRUPO DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES 
E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS EM FUNÇÕES COMISSIONADAS 

CENTRO DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DO SENADO FEDERAL – PRODASEN 

(Art. 37) 

DENOMINAÇÃO Função Comissionada 

Diretor-Executivo FC-09 

Diretor de Divisão e Assessor-Chefe FC-08 

Consultor, Assistente de Diretor, Coordenador e Chefe de Serviço FC-07 

Chefe de Setor e Secretário-Executivo FC-06 

Encarregado de Área, Secretário do Conselho de Supervisão FC-05 

Encarregado de Turno FC-04 

ANEXO IV 

PLANO DE CARREIRA DO PRODASEN 

TABELA DOS NÍVEIS RETRIBUTIVOS DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS 

(Artigos 5º e 30) 

FUNÇÃO 
COMISSIONADA 

PERCENTUAIS SOBRE O 
TETO DE REMUNERAÇÃO 

CORRELAÇÃO COM 
OS NÍVEIS DE 

CARREIRA 

FATOR 
DE GAL

 

FC-09 27% NÍVEL III 3,14 

FC-08 25% NÍVEL III 2,58 

FC-07 20% NÍVEL III 2,10 

FC-06 16% NÍVEIS III E II 1,90 

FC-05 12% NÍVEIS III E II 1,81 

FC-04 9% NÍVEIS II E I 1,66 

 

PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES DO CEGRAF 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

Art. 1º – O Plano de Carreira dos servidores do Centro Gráfico do Senado Federal contempla as 
funções de apoio técnico ao processo de indústria gráfica, de apoio técnico-administrativo, de consultoria 
jurídica, assessoramento administrativo e de auditoria. 

Art. 2º – Para os efeitos deste Plano consideram-se: 



I – Carreira, o plano geral de atribuições, vencimentos e vantagens de determinado grupo 
profissional, organizado em categorias, áreas e especialidades, níveis de escolaridade e graus de 
especialização, implicando estágios de complexidade e retribuição crescente; 

II – Categoria, o agrupamento de cargos com atribuições e responsabilidades relacionados a serviços 
de mesma natureza; 

III – Área, o conjunto de atividades profissionais interrelacionados, cujo exercício configura o 
atendimento a uma função, podendo dividir-se em especialidades; 

IV – Nível, a divisão básica da carreira, em função da escolaridade exigida e da complexidade das 
atribuições cometidas ao servidor; 

V – Padrão, a posição do servidor na escala de vencimentos da carreira; 

VI – Cargo, a unidade básica do quadro de pessoal, cujo provimento individualiza as atribuições e 
renumeração de seu ocupante; 

VII – Especialização, o conjunto de reconhecimento adicionais adquiridos pelo servidor, através de 
treinamento, trabalho ou iniciativa própria, para o exercício de atividade pertinente à categoria. 

CAPÍTULO II 

Do Quadro de Pessoal 

Art. 3º – O Quadro de pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal compreende os cargos de 
provimento efetivo, integrados em carreira, as funções comissionadas e os cargos de provimento em 
comissão. 

Art. 4º – A nomeação para cargo de carreira depende de prévia habilitação em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, atendidos os demais requisitos para o ingresso fixados no Capítulo IV deste 
Plano. 

Art. 5º – As funções comissionadas de direção, consultoria, auditoria, coordenadoria, supervisoria, 
inspetoria, chefia, assistência e encarregadoria, vinculam-se à estrutura organizacional e às carreiras, tendo 
níveis retributivos estabelecidos no Anexo III desta Resolução, na forma do § 1º do art. 62 da Lei nº 8.112, 
de 1990. 

§ 1º – As funções comissionadas serão preenchidas por servidores efetivos do Centro Gráfico do 
Senado Federal, do Senado Federal e do Prodasen que possuam as qualificações necessárias ao seu 
exercício. 

§ 2º – Os cargos de provimento em comissão destinam-se ao atendimento das atividades de 
assessoramento vinculadas à Diretoria Executiva, sendo preenchidas, mediante nomeação, por Ato do 
Presidente do Senado Federal, segundo critérios de estrita confiança, observadas as condições legais e 
regulamentares. 

§ 3º – A designação para as funções comissionadas de direção será feita por Ato do Presidente do 
Senado Federal e para as demais funções comissionadas por Ato do Diretor Executivo. 

§ 4º – É vedada ao servidor a percepção concomitante de mais de uma gratificação de função 
comissionada, admitida a opção. 

§ 5º – Durante o estágio probatório nenhum servidor poderá ser designado para função 
comissionada, mesmo em caráter de substituição. 

Art. 6º – As atribuições dos cargos e funções referidas no art. 3º serão estabelecidas em regulamento 
próprio. 

CAPÍTULO III  

Das Carreiras 

Art. 7º – O Centro Gráfico do Senado, para execução das funções previstas no art. 1º deste Plano, 
disporá da seguinte carreira de Especialização Legislativa em Artes Gráficas. 

Art. 8º – A carreira de Especialização Legislativa em Artes Gráficas compreende as categorias de 
Analista de Indústria Gráfica Legislativa, Técnico de Indústria Gráfica Legislativa e Auxiliar de Indústria 
Gráfica Legislativa. 



Art. 9º – As categorias no artigo anterior são integradas pelas seguintes áreas, organizadas em 
níveis; 

I – Categoria: Analista de Indústria Gráfica Legislativa, Nível III. 

Área: 

1. apoio técnico ao processo de indústria gráfica legislativa; 

2. apoio técnico administrativo. 

II – Categoria: Técnico de Indústria Gráfica Legislativa, Nível II. 

Área: 

1. apoio técnico ao processo de indústria gráfica legislativa; 

2. apoio técnico administrativo. 

III – Categoria: Auxiliar de Indústria Gráfica Legislativa, Nível I. 

Área: 

1. apoio auxiliar a indústria gráfica. 

Art. 10 – A tabela de vencimentos dos cargos de carreira é a fixada no Anexo I do Ato nº 2, de 1992, 
do Conselho de Supervisão do Cegraf, com os valores vigentes em março de 1993, sobre os quais incidirão 
o coeficiente previsto no art. 32 da Resolução nº 42, de 1993, e os reajustes concedidos aos servidores 
públicos federais, após o dia 31 de março de 1993. 

Art. 11 – Os atuais cargos de Especialista em Indústria Gráfica Legislativa/Análise Industrial Gráfico, 
Técnico de Produção Indústria Gráfico e Assistência de Produção Industrial Gráfico e de Especialista em 
Administração Legislativa/Análise de Administração e Técnico de Administração são transpostos para a 
Carreira de Especialização em Artes Gráficas, nos termos do Anexo I. 

CAPÍTULO IV 

Do Ingresso na Carreira 

Art. 12 – O ingresso na carreira e na respectiva área da categoria dar-se-á, exclusivamente, mediante 
aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, no padrão inicial do nível da categoria 
para o qual se habilitou o candidato. 

Art. 13 – Constituem requisitos de escolaridade mínimos para ingresso nas carreiras: 

I – no nível III, diploma de curso superior, ou habilitação legal equivalente; 

II – no nível II, certificado de conclusão de segundo grau, ou habilitação profissional específica; 

III – no nível I, comprovante de conclusão do curso de primeiro grau ou habilitação profissional 
específica. 

Parágrafo único – Poderão ser exigidos, no respectivo edital do concurso, outros requisitos 
regulamentares de habilitação e experiência profissionais ou escolaridade específica, conforme a 
especialização a que se destinar o ingresso na carreira. 

Art. 14 – O concurso público, destinado a apurar a qualificação profissional exigida para ingresso na 
carreira, terá caráter eliminatório e classificatório. 

Art. 15 – Homologados os resultados do concurso público, serão nomeados os candidatos 
habilitados, conforme as vagas existentes e a conveniência da administração, observados o prazo de 
validade do concurso fixado no respectivo edital e a ordem de classificação. 

Art. 16 – A posse em cargo do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal dependerá 
de prévia inspeção médica oficial. 

Parágrafo único – Observado o disposto no art. 19, somente poderá ser empossado aquele que for 
julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. 

Art. 17 – Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a 
estágio probatório, por período de vinte e quatro meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade para 
desempenho do cargo serão objeto de avaliação, observados os seguintes fatores: 



I – assiduidade; 

II – disciplina; 

III – capacidade de iniciativa; 

IV – produtividade; 

V – responsabilidade. 

§ 1º – Durante o estágio probatório, o servidor poderá ser submetido a treinamento, inclusive em 
serviço. 

§ 2º – Quando meses antes de findo o período do estágio probatório, a avaliação de desempenho do 
servidor será submetida à homologação da autoridade competente, sem prejuízo da continuidade de 
apuração dos fatores enumerados neste artigo. 

Art. 18 – As pessoas portadoras de deficiência, habilitadas em concurso público, serão nomeadas 
para as vagas que lhes forem destinadas no respectivo edital, observada a compatibilidade da deficiência 
de que são portadoras, com as atribuições do cargo. 

Parágrafo único – Ato da Comissão Diretora regulamentará o disposto neste artigo. 

CAPÍTULO V 

Do Desenvolvimento Funcional 

Art. 19 – O desenvolvimento do servidor na carreira, observados interstícios e demais requisitos 
estabelecidos neste Capítulo, ocorrerá mediante promoção por mérito e antigüidade. 

Art. 20 – A promoção por mérito dar-se-á em razão de avaliação do desempenho e consiste na 
elevação do posicionamento do servidor do padrão em que se encontra, para o seguinte do mesmo nível. 

§ 1º – A promoção por mérito somente será concedida ao servidor que obtive conceito "suficiente" na 
avaliação anual de desempenho. 

§ 2º – O interstício para a promoção por mérito será de doze meses. 

§ 3º – Se o servidor obtiver conceito "insuficiente" na avaliação anual de desempenho, será 
promovido por antigüidade, uma vez decorrido novo insterstício de doze meses. 

Art. 21 – É vedada a promoção cumulativa, de mais de um padrão, por mérito e antigüidade. 

Art. 22 – A avaliação anual de desempenho, que subsidirá a promoção dos servidores, será realizada 
entre fevereiro e abril, correspondendo ao ano-calendário anterior, observados, no que couber, o processo e 
critérios estabelecidos no Regulamento Administrativo do Centro Gráfico do Senado Federal. 

Parágrafo único – O desempenho funcional do servidor do Centro Gráfico do Senado Federal cedido 
a outro órgão, na forma do art. 93 da Lei nº 8.112, de 1990, será apurado pelo seu chefe imediato no órgão 
requisitante. 

Art. 23 – O cômputo de cada interstício, para fins de promoção, começará a partir de primeiro de 
janeiro. 

Art. 24 – Perderá o direito à promoção o servidor que no período aquisitivo: 

 I – sofrer suspensão disciplinar, apurada em processo administrativo; 

II – sofrer condenação pela justiça comum; 

III – afastar-se com perda do vencimento ou em virtude das hipóteses a que se referem os incisos II e 
III do art. 103 da Lei nº 8.112, de 1990; 

IV – afastar-se do serviço nas hipóteses previstas no inciso V e na alínea c do inciso VIII do art. 102 
da Lei nº 8.112, de 1990, no caso de promoção por mérito. 

Parágrafo único – Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas neste artigo, a contagem do 
interstício somente será reiniciada em primeiro de janeiro subseqüente. 

Art. 25 – Durante o estágio probatório, o servidor não concorrerá a qualquer das formas de 
promoção, devendo submeter-se, tão-somente, a treinamento do tipo introdutório ou de conhecimentos 
gerais, contado o tempo de serviço para efeito de interstício. 



Art. 26 – As promoções serão concedidas por Ato do Diretor Executivo, com efeitos financeiros a 
partir de primeiro de janeiro do mesmo ano. 

Parágrafo único – Será considerado, para todos os feitos, como se tivesse obtido a promoção que lhe 
caiba, o servidor que se aposentar ou vier a falecer sem haver sido expedido o correspondente Ato. 

Art. 27 – O Órgão de treinamento executará a política de desenvolvimento, capacitação e 
especialização de recursos humanos, definida pela Comissão Diretora, em atendimento ao disposto nesta 
Resolução. 

Parágrafo único – Os programas de treinamento deverão ser estabelecidos em função das 
necessidades de aprimoramento dos serviços. 

CAPÍTULO VI  

Da Implantação 

Art. 28 – Os atuais ocupantes dos cargos efetivos de Especialista em Indústria Gráfica 
Legislativa/Análise Industrial Gráfico, Técnicas de Produção Industrial Gráfico e Assistência de Produção 
Industrial Gráfico e de Especialista em Administração Legislativa/Análise de Administração e técnicas de 
Administração são incluídos na Carreira de Especialização Legislativa em Artes Gráficas, nos níveis III, II e 
I, localizando-se nas categorias e áreas correspondentes, na forma do Anexo I, e no padrão de vencimento 
em que se encontravam em março de 1993. 

Art. 29 – A relação nominal com o enquadramento dos servidores na Carreira de Especialização 
Legislativa em Artes Gráficas será objeto de Ato do Diretor Executivo. 

CAPÍTULO VII 

Das Vantagens de Natureza Especial 

Art. 30 – Ficam instituídas as seguintes vantagens de natureza especial, incidentes sobre o 
vencimento básico do servidor, observado o disposto no parágrafo 4º deste artigo: 

I – Adicional de Especialização;  

II – Adicional de PL. 

§ 1º – O Adicional de Especialização será concedido aos servidores de carreira em razão dos 
conhecimentos adicionais adquiridos através de treinamento, trabalho ou iniciativa própria, pela atividade 
pertinente à categoria. 

§ 2º – O adicional de PL constituirá compensação retributiva aos servidores do Quadro de Pessoal, 
pelas condições especiais e peculiares de prestação de serviços necessários ao funcionamento do Senado 
Federal e do Congresso Nacional, e será implantado gradativamente, de forma não cumulativa, de acordo 
com os seguintes coeficientes; 

I – 0,40 (zero vírgula quarenta), a partir de 1º de abril de 1993;  

II – 0,60 (zero vírgula sessenta), a partir de 1º de junho de 1993;  

III – 0,80 (zero vírgula oitenta), a partir de 1º de agosto de 1993; e 

IV – 1,10 (um vírgula dez), a partir de 1º de outubro de 1993. 

§ 3º – Os critérios de concessão e os coeficientes de aplicação do adicional previsto no inciso I serão 
estabelecidos em Resolução. 

§ 4º – A maior base de incidência para o cálculo dos adicionais previstos neste artigo é o vencimento 
estabelecido para o padrão 45 constante do Anexo II, da Resolução nº 42, de 1993. 

§ 5º – Os adicionais de que trata este artigo, sobre os quais incidirá o desconto previdenciário, 
integram a remuneração do servidor e incorporam-se aos seus proventos de aposentadoria 

CAPÍTULO VIII 

Das Disposições Gerais Transitórias 



Art. 31 – A remuneração mensal do servidor do Centro Gráfico do Senado Federal terá como limite 
máximo os valores percebidos como remuneração, no mesmo período, em espécie, a qualquer título, por 
Senador. 

Art. 32 – Nenhum servidor receberá, a título de vencimento, importância inferior ao salário mínimo. 

Art. 33 – A Gratificação de Atividade Legislativa é devida, mensal e regularmente, aos servidores do 
Centro Gráfico do Senado Federal pelo efetivo exercício de atividade legislativa ou, em decorrência deste, 
quando na inatividade, obtido o seu valor mediante a aplicação dos fatores de ajuste fixados no Ato nº 4, de 
1991, do Conselho de Supervisão do Cegraf, e os do Anexo II deste Plano, para os ocupantes de funções 
comissionadas, os quais incidirão unicamente sobre o vencimento básico. 

Parágrafo único – A maior base de incidência para o cálculo da gratificação de que trata este artigo é 
o vencimento estabelecido para padrão 45 da tabela constante do Anexo II da Resolução nº 42, de 1993. 

Art. 34 – Para os efeitos de aplicação do disposto no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990. considerar-se-
á a divisão de classes prevista no Ato nº 2, de 1992, do Conselho de Supervisão do Cegraf. 

Art. 35 – Aplica-se aos servidores inativos o disposto nesta Resolução, na forma do art. 40, § 4º da 
Constituição Federal. 

Art. 36 – O servidor das carreiras a que se refere o art. 8º que contar um ano completo, consecutivo 
ou não, de exercício em cargos em comissão ou funções comissionadas, fará jus a ter adicionada ao 
vencimento do respectivo cargo efetivo, como vantagem pessoal, a importância equivalente à fração de um 
quinto por ano, até o limite de cinco quintos: 

I – da gratificação da função comissionada respectiva;  

II – da representação mensal do cargo em comissão; 

III – da diferença do fator de ajuste da gratificação de atividade legislativa em relação ao do cargo de 
provimento. 

§ 1º – Quando mais de um cargo em comissão ou função comissionada houver sido desempenhado, 
no período de um ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo o cargo ou função 
exercidos por maior tempo. 

§ 2º – Ocorrendo o exercício de cargo ou função de nível mais elevado por período de doze meses, 
após a incorporação da fração de cinco quintos, haverá a atualização progressiva da parcelas já 
incorporadas, observado o disposto no parágrafo anterior. 

§ 3º – Em nenhuma hipótese o servidor perceberá as parcelas já incorporadas nos termos deste 
artigo concomitantemente com a remuneração decorrente do exercício de função comissionada ou de cargo 
em comissão, assegurada, para efeito de pagamento, a situação que for mais vantajosa. 

§ 4º – A vantagem a que se refere este artigo, sobre a qual incidirá o desconto previdenciário, 
incorpora-se aos proventos de aposentadoria. 

Art. 37 – A função gratificada de Coordenador-Geral integrante da estrutura da Divisão Industrial 
passa a denominar-se Coordenador-Geral de Produção Industrial Gráfica, mantidas as atuais atribuições. 

Art. 38 – A função gratificada de Chefe das Seções integrantes da estrutura da Divisão Industrial 
passa a denominar-se Coordenador Seccional de Produção Industrial Gráfica, mantidas as atuais 
atribuições. 

Art. 39 – A função gratificada de Encarregado integrante da estrutura da Divisão Industrial passa a 
denominar-se Encarregado de Produção Industrial Gráfica, mantidas as atuais atribuições. 

Art. 40 – A função gratificada de Coordenador-Geral integrante da estrutura da Diretoria Executiva, 
Divisão Administrativa e Divisão de Apoio Operacional passa a denominar-se Chefe de Serviço, mantidas as 
atuais atribuições. 

Art. 41 – O cargo em comissão de Assessor Jurídico fica transformado na função comissionada de 
Consultor Jurídico, mantidas as atuais atribuições. 

Art. 42 – A função gratificada de Representação de Gabinete integrante das Diretorias Executiva, 
Administrativa, Industrial e de Apoio Operacional passa a denominar-se Auxiliar de Controle de Produção. 



Parágrafo único – Aos Auxiliares de Controle de Produção incumbe pesquisar, executar e controlar 
atividades auxiliares de planejamento, produção e manutenção industrial; e desempenhar outras atividades 
peculiares à função. 

Art. 43 – Os atuais cargos de Direção, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e as funções 
gratificadas são transformados em funções comissionadas, na forma do Anexo III, assegurada a contagem 
do tempo de exercício do cargo ou função para os efeitos do art. 36, deste Plano. 

Art. 44 – O servidor poderá deixar de ser incluído nas carreiras a que se refere este Plano, mediante 
opção a ser formalizada perante o respectivo Órgão de Pessoal, no prazo de sessenta dias contados da 
data de sua publicação. 

Parágrafo único – Os cargos cujos atuais ocupantes manifestarem a opção prevista neste artigo, 
passarão a integrar Quadro Suplementar do respectivo Órgão, aplicando-se, após a vacância, o art. 11 
deste Plano. 

Art. 45 – O ocupante de cargo, em comissão, de Assessor perceberá: 

I – A título de vencimento básico o valor fixado para o padrão 45, da tabela constante do Anexo II da 
Resolução nº 42, de 1993; 

II – A título de representação mensal o valor correspondente à retribuição da função comissionada 
FC-7, constante do Anexo IV, da Resolução nº 42, de 1993; 

III – A título de Gratificação de Atividade Legislativa – GAL, o valor equivalente ao percebido pelo 
ocupante de função comissionada FC-7, constante do Anexo IV, da Resolução nº 42, de 1993. 

Art. 46 – São mantidos, até posterior exoneração ou dispensa, os atuais ocupantes de cargo em 
comissão transformado em função comissionada, que não sejam titulares de cargos de carreira do Cegraf, 
do Prodasen e do Senado Federal. 

Parágrafo único – O vencimento básico do servidor a que se refere este artigo é o fixado para o 
padrão 45, da tabela constante do Anexo II, da Resolução nº 42, de 1993. 

Art. 47 – É dispensada aos atuais ocupantes de cargo em comissão ou função gratificada, 
transformado em função comissionada, a correlação com os níveis da carreira estabelecidos no Anexo II. 

Art. 48 – A Comissão Diretora disporá sobre a concessão: 

I – do auxílio-transporte, a que se refere a Lei nº 7.418, de 1985, aos servidores do Centro Gráfico do 
Senado Federal; 

II – do auxílio-alimentação, a que se refere o art. 22 da Lei nº 8.460, de 1992. 

_________________ 

DCN (Seção II), 24-6-93 

ANEXO I 

TRANSFORMAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO DOS CARGOS ATUAIS PARA A CARREIRA DE 
ESPECIALIZAÇÃO LEGISLATIVA EM ARTES GRÁFICAS 

(Artigo 11) 

Situação atual Situação nova 

Nível Categoria Área Área Categoria Nível 

Especialista em 
Indústria 
Gráfica 

Legislativa 

Análise Industrial 
Gráfico 

Apoio Técnico ao 
Processo de 

Indústria Gráfica 
Superior 

Especialista em 
Administração 
Legislativa  

Análise de 
Administração 

Apoio Técnico 
Administrativo 

Analista de 
Indústria 
Gráfica 

Legislativa 

III 



Especialista em 
Indústria 
Gráfica 

Legislativa 

Técnicas de 
Produção 

Industrial Gráfico

 
Apoio Técnico ao 

Processo da 
Indústria Gráfica 

Legislativa Médio 

Especialista em 
Administração 

Legislativa 

Técnicos de 
Administração 

Apoio Técnico 
Administrativo 

Técnico de 
Indústria 
Gráfica 

Legislativa 

II 

Básico Especialista em 
Administração 
Legislativa 

Assistência de 
Produção 
Industrial Gráfico 

Apoio Auxiliar e 
Indústria Gráfica 

Auxiliar de 
Indústria 
Gráfica 
Legislativo 

I 

 

ANEXO II 

TABELA DOS NÍVEIS RETRIBUTIVOS DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS 

(Art. 5º)  

FUNÇÃO 
COMISSIONADA 

PERCENTUAIS SOBRE O 
TETO DE REMUNERAÇÃO 

CORRELAÇÃO COM 
OS NÍVEIS DE 

CARREIRA 

FATOR DE 
GAL 

FC-09 27% NÍVEL III 3,14 

FC-08 25% NÍVEL III E II 2,58 

FC-07 20% NÍVEL III, II E I 2,10 

FC-06 16% NÍVEIS III, II E I 1,90 

FC-05 12% NÍVEIS III, II E I 1,81 

FC-04 9% NÍVEIS III, II E I 1,66 

FC-03 7% NÍVEIS III, II E I 1,66 

ANEXO III 

TRANSFORMAÇÃO DOS CARGOS DO GRUPO DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES 
E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS EM FUNÇÕES COMISSIONADAS CENTRO GRÁFICO DO SENADO 

FEDERAL – CEGRAF 

(Art. 43) 

DENOMINAÇÃO Função Comissionada 

Diretor-Executivo FC-09 

Diretor Industrial, Diretor Administrativo, Diretor de Apoio Operacional, 
Consultor Jurídico e Auditor 

FC-08 

Coordenador Geral de Produção Industrial Gráfica, Chefe de Serviço, 
Assistente da Diretoria Executiva e Chefe de Gabinete 

FC-07 

Assistente Jurídico, Assistente de Divisão, Inspetor de Qualidade, 
Coordenador Seccional de Produção Industrial Gráfica, Supervisor de 
Controle, Assistente Editorial-Gráfico 

FC-06 

Chefe de Seção e Encarregado de Produção Industrial Gráfica, 
Secretaria de Diretoria 

FC-05 

Secretária e Encarregado FC-04 

Auxiliar de Gabinete e Auxiliar de Controle de Produção FC-03 



_________________ 

RESOLUÇÃO N. 52 – DE 1993 

Autoriza a República Federativa do Brasil a celebrar 
contrato de assunção de dívida de responsabilidade da antiga 
Empresas Nucleares Brasileiras S/A – NUCLEBRÁS, junto a 
entidades credoras estrangeiras, lideradas pela ALLIANZ 
AKTIENGESELLSCHAFT HOLDING, no valor de DM 9.136.800,00 
(nove milhões, cento e trinta e seis mil e oitocentos marcos 
alemães). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a República Federativa do Brasil, nos termos da Lei nº 7.862, de 30 de outubro de 1989 e 
na forma das Resoluções nº 96, de 1989 e 17, de 1992, do Senado Federal, autorizada a celebrar contrato 
de assunção de dívida de responsabilidade da antiga Empresas Nucleares Brasileiras S/A – NUCLEBRÁS, 
no valor de DM 9.136.800,00 (nove milhões, cento e trinta e seis mil e oitocentos marcos alemães), junto a 
entidades credoras estrangeiras, lideradas pela ALLIANZ AKTIENGESELLSCHAFT HOLDING. 

Parágrafo único – Os recursos objeto do empréstimo destinaram-se a financiar parte do prêmio do 
seguro a cargo de empresas nacionais, relativos à importação de bens e serviços para os projetos das 
Unidades II e III de Angra, cujo contrato de empréstimo foi assumido em 30 de agosto de 1982, pela 
Nuclebrás. 

Art. 2º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias a contar da sua publicação. 

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Senado Federal, 30 de junho de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 1º-7-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 53 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Joaçaba – SC, a 
contratar operação de crédito junto ao Banco de 
Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A. – BADESC, no 
valor de Cr$6.018.600.000,00 (seis bilhões, dezoito milhões e 
seiscentos mil cruzeiros.) 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Joaçaba – SC, nos termos dos arts. 3º, 4º, 5º e 6º da Resolução 
nº 36, de 1992, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco de 
Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A., no valor de Cr$6.018.600.000,00 (seis bilhões, dezoito 
milhões e seiscentos mil cruzeiros), equivalente a 546.º43,93 UFIR para a execução de obras de infra-
estrutura, urbana naquela municipalidade. 

Art. 2º – A operação de crédito a que se refere o artigo anterior será realizada nas seguintes 
condições: 

1 – valor pretendido da operação: Cr$6.018.600.000,00 (seis bilhões, dezoito milhões, seiscentos mil 
cruzeiros), atualizados pela variação da taxa referencial de juros; 

2 – juros: 10,5% a.a. (dez e meio por cento ao ano); 

3 – atualização monetária: Taxa Referencial de Juros – TR; 

4 – garantia: caução de cotas-parte do ICMS e/ou de outros tributos municipais; 



5 – destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana; 

6 – condições de pagamento: 

– do principal: amortização em noventa e seis parcelas mensais, com carência de até vinte e quatro 
rneses; 

– dos juros: de acordo com o contrato de financiamento, sem prazo de carência. 

Art. 3º – O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias, a 
contar da data da publicação desta resolução. 

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

Senado Federal, 1º de julho de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 2-7-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 54 – DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro à emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro – 
LFTRJ, destinadas a reaplicação de 90% do resgate de 
1.202.776.151, vencíveis no segundo semestre de 1993. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado, nos termos da Resolução nº 36, de 
1992, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro, destinadas à 
reaplicação de 90% do resgate de 1.202.776.151, vencíveis no segundo semestre de 1993. 

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

a) quantidade: a ser definida no dia de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a parcela 
de 10%; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional – LFT, criadas pelo Decreto-Lei 
nº 2,376, de 25-11-87; 

d) prazo: até 1.826 dias; 

e) valor nominal: Cr$1,00; 

f) características dos títulos a serem substituídos: 

Vencimento Quantidade 

1º-7-93 183.940.866 

1º-8-93 183.635.801 

1º-9-93 183.330.612 

1º-10-93 217.409.902 

1º-11-93 217.131.972 

1º-12-93 217.326.998 

Total 1.202.776.151 

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

Colocação Vencimento Título Data-base 

1º-7-93 1º--7-98 541826 1º-7-93 



2-8-93 1º-8-98 541825 2-8-93 

1º-9-93 1º-9-98 541826 1º-9-93 

1º-10-93 1º-10-98 541826 1º-10-93 

1º-11-93 1º-11-98 541826 1º-11-93 

1º-12-93 1º-12-98 541826 1º-12-93 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20-9-79, do 
Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei nº 1.389, de 28-11-88 

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

Senado Federal, 1º de julho de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 55 – DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a emitir, no 
segundo semestre de 1993, novos títulos da dívida pública 
estadual para giro de 19.135.535.345 Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado de Mato Grosso – LFT – MT. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Mato Grosso autorizado, nos termos da Resolução nº 36, de 
1992, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Mato Grosso, destinadas à 
reaplicação de 90% do resgate de 19.135.535.345 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Mato 
Grosso – LFT – MT, vencíveis no segundo semestre de 1993. 

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

a) quantidade: a ser definida no dia de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a parcela 
de 10%, a título de juros; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

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

d) prazo: até setecentos e trinta dias; 

e) valor nominal: Cr$1,00; 

f) características dos títulos a serem substituídos: 

LFTB – MT 

Vencimento Título Quantidade 

1º-8-93 640349 1.649.935.232 

15-8-93 640440 1.762.477.971 

15-8-93 641096    125.000.800 

1º-11-93 640350 3.399.481.624 

1º-11-93 640441 1.649.935.232 

15-11-93 640349 8.461.227.315 

15-11-93 640532 1.762.477.971 

15-11-93 6411888    125.000.000 



1º-12-93 641279    200.000.000 

 
Total  19.135.535.345 

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

Colocação Vencimento Título Data-Base 

2-8-93 1º-8-93 640364 2-8-93 

2-8-93 1º-11-94 640456 2-8-93 

2-8-93 1º-12-95 640548 2-8-93 

2-8-93 1º--5-95 640637 2-8-93 

2-8-93 1º-8-95 640729 2-8-93 

16-8-93 15-8-94 640364 16-8-93 

16-8-93 15-11-94 640456 16-8-93 

16-8-93 15-2-95 640548 16-8-93 

16-8-93 15-2-95 640637 16-8-93 

16-8-93 15-8-95 640729 16-8-93 

16-8-93 15-8-94 640364 16-8-93 

16-8-93 15-11-95 640456 16-8-93 

16-8-93 15-2-95 640548 16-8-93 

16-8-93 15-11-95 640821 16-8-93 

16-8-93 15-8-95 640729 16-8-93 

1º-11-93 1º-11-94 640365 1º-11-93 

1º-11-93 1º-2-95 640457 1º-11-93 

RESOLUÇÕES – 1993 

Colocação Vencimento Título Data-Base 

1º-11-93 1º-5-95 640546 1º-11-93 

1º-11-93 1º-8-95 640638 1º-11-93 

1º-11-93 1º-11-95 640730 1º-11-93 

16-11-93 15-11-94 640364 16-11-93 

16-11º-93 15-2-95 640456 16-11-93 

16-11-93 15-3-95 640545 16-11-93 

16-11-93 15-8-95 640637 16-11-93 

16-11-93 15-11-95 640729 16-11-93 

1º-12-93 1º-12-94 640365 1º-12-93 

1º-12-93 1º-3-95 640455 1º-12-93 

1º-12-93 1º-6-95 640547 1º-12-93 

1º-12-93 1º-9-95 640639 1º-12-93 

1º-12-93 1º-12-95 640730 1º-12-93 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 1.658, de 8 de 
novembro de 1985; 1.660, de 8 de novembro de 1985, e 2.651, de 29 de março de 1993.  

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



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

Senado Federal, 2 de junho de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 3-7-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 56 – DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir 
111.576.678 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas 
Gerais – LFT – MG, relativas a o giro de dívida mobiliária, 
vencíveis no 2º semestre de 1993. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado, nos termos da Resolução nº 36, de 
1992, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais, destinados à 
reaplicação de 90% do resgate de 111.579.678 LTF – MG, vencíveis no segundo semestre de 1993. 

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

a) quantidade: a ser definida no dia do resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a parcela 
de 10%; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

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

d) prazo: até 1.826 dias; 

e) valor nominal: Cr$1,00; 

f) características dos títulos a serem substituídos: 

LFT-MG 

Vencimento Título Quantidade 

1º-9-93 511826 6.699.504 

1º-10-93 511826 27.866.559 

1º-11-93 511826 27.954.204 

1º-12-93 511826 49.059.411 

 

Total 111.579.678 

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

Colocação Vencimento Título Data-Base 

1º-9-93 1º-9-98 511826 1º-9-93 

1º-10-93 1º-10-98 511826 1º-11-93 

1º-11-93 1º-11-98 511826 1º-11-93 

1º-12-93 1º-12-98 511826 1º-12-93 

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

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



Art. 3º – A presente autorização deverá ser exercida no prazo de 270 (duzentos e setenta) dias, a 
contar de sua publicação. 

Art. 4º – Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

Senado Federal, 7 de junho de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 9-7-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 57 – DE 1993 

Retifica a Resolução nº 11, de 5 de fevereiro de 1993, do 
Senado Federal, que autoriza a Companhia de Desenvolvimento 
do Vale do São Francisco - CODEVASF, e a Empresa Húngara de 
Comércio Exterior e Empreendimentos para Exportação – 
AGROINVEST, a contratarem operação de crédito externo, com 
garantia da União. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – O art. 3º da Resolução nº 11, de 5 de fevereiro de 1993, do Senado Federal, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 3º – As condições financeiras básicas da operação de crédito externo a ser garantida pela União 
são as seguintes: 

I – valor da importância: US$9,931,597.00 (nove milhões, novecentos e trinta e um mil, quinhentos e 
noventa e sete dólares americanos); 

II – valor do financiamento: US$7,945,277.00 (sete milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, 
duzentos e setenta e sete dólares americanos); 

III – vigência (data-limite): cinco anos, prorrogável por mais doze meses, a partir da assinatura; 

IV – tranche "A" (serviços):" 

a) valor total: US$5,478,000,00 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e oito mil dólares americanos); 

b) valor financiado: US$4,382,40,00 (quatro milhões, trezentos e oitenta e dois mil e quatrocentos 
dólares americanos); 

c) sinal "(down payment):" 

– dez por cento do valor do contrato, como sinal, quarenta e cinco dias contados de sua assinatura; 

– dez por cento do valor do contrato, como sinal, quarenta e cinco dias contados da data da emissão 
das atas de início efetivo dos serviços e da aprovação dos projetos executivos; 

d) amortização oitenta por cento do valor do contrato, em doze prestações semestrais, iguais e 
sucessivas, vencendo a primeira dezoito meses após a data das atas referidas na alínea b acima; 

V-tranche "B" (bens): 

a) valor total: US$4,453,597.00 (quatro milhões, quatrocentos e cinqüenta e três mil, quinhentos e 
noventa e sete dólares americanos; 

b) valor financiado: US$3,562,877.00 (três milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e 
setenta e sete dólares americanos); 

c) sinal "(down payment):" 

– dez por cento do valor do contrato, como sinal, quarenta e cinco dias contados de sua assinatura ou 
após a emissão da guia de importação referente a compra de bens; 

– dez por cento do valor do contrato, dentro de quarenta e cinco dias contados da data de 
conhecimento de embarque ou amarzenagem e fatura comercial; 



d) amortização: oitenta por cento do valor do contrato, em doze prestações semestrais, iguais e 
sucessivas, vencendo a primeira dezoito meses após a data do conhecimento do embarque ou de 
armazenagem e da fatura comercial (documentos básicos); 

VI – juros: exigidos semestralmente à taxa de sete e meio por cento ao ano sobre o saldo devedor, 
calculados a partir da data dos documentos básicos ou das atas". 

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

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

Senado Federal, 7 de julho de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 9-7-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 58 – DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a 
emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul – LFT – 
RS, destinadas ao giro de 4.770.271.444 LFT – RS, vencíveis no 
segundo semestre de 1993. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado, nos termos dos arts. 6º e 7º da 
Resolução nº 36, de 1992, do Senado Federal a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, 
letras financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul – LFT – RS. 

Parágrafo único – A emissão de que trata este artigo destina-se ao giro de noventa por cento das de 
nº 4.770.271.444 LFT – RS, com vencimento no segundo semestre de 1993. 

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

I – quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a parcela 
de dez por cento; 

II – modalidade: nominativa-transferível; 

III – rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional – LFT; 

IV – prazo: até sete anos; 

V – Valor nominal: Cr$:1,00; 

VI – características dos títulos a serem substituídos: 

Vencimento Título Quantidade 

15-8-93 
15-11-93 
15-11-93 
15-11-93 

531825 
531095 
531825 
534000 

67.487.460

 

1.172.316.523

 

30.467.461

 

3.500.000.000

  

Total 4.770.271.444

  

VII – previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emetidos: 

Colocação Vencimento Título Data-base 

16-8-93 15-5-99 532098 16-8-93 

16-11-93 15-11-98 531825 16-11-93 



16-11-93 15-11-98 531825 16-11-93 

16-11-93 15-5-99 532006 16-11-93 

 
VIII – forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 

setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

IX – autorização legislativa: Leis Estaduais nos 6.465 e 8.822, de 15 de dezembro de 1972, e 15 de 
fevereiro de 1989, respectivamente, e Decreto Estadual nº 34.639, de 22 de janeiro de 1993. 

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

Senado Federal, 9 de julho de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 9-7-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 59 – DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a ampliar os 
limites fixados no art. 3º, inciso II, da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, e contratar operação e crédito externo, com 
garantia da União, no valor de até DM15.000.000,00 (quinze 
milhões de marcos alemães), junto ao Kreditanstalf für 
Wiederaubau – KFW, destinada ao financiamento parcial do 
projeto "Preservação das Flores Tropicais – Mata Atlântica”. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado de São Paulo autorizado a elevar temporariamente os limites fixados 
no art. 3º, inciso II, da Resolução nº 36, de 1992, do Senado Federal, nos termos do art. 8º da citada 
Resolução, com vistas a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, no valor de até 
DM15.000.000,00 (quinze milhões de marcos alemães), junto ao Kreditanstalf für Wiederaubau – KFW. 

Parágrafo único – A operação de crédito externo referida no caput deste artigo destina-se a financiar 
parcialmente o Projeto “Preservação das Florestas Tropicais – Mata Atlântica". 

Art. 2º – É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia à operação de crédito 
externo referida no art. 1º desta resolução. 

Art. 3º – É o Governo do Estado de São Paulo autorizado a prestar contragarantia ao aval da União 
mediante quotas ou parcelas de participação do Estado na arrecadação da União e os seguintes lotes de 
ações da Telecomunicações de São Paulo S. A. – TELESP, e da Companhia Telefônica da Borda do 
Campo – CTBC; 

a) 31.166.270 ações ordinárias nominativas e 31.195.989 ações preferenciais da Telecomunicações 
de São Paulo S.A. – TELESP; 

b) 2.845.577 ações ordinárias nominativas e 2.833.518 ações preferenciais nominativas da 
Companhia Telefônica da Borda do Campo – CTBC. 

Art. 4º – As condições financeiras básicas da operação de crédito externo a ser garantida pela União 
são as seguintes: 

a) valor pretendido: Cr$190.670.000,00 (cento e noventa milhões e seisentos e setenta mil cruzeiros), 
equivalentes a DM15.000.000,00 (quinze milhões de marcos alemães), em 26 de fevereiro de 1993; 

b) prazo para desembolso dos recursos: sessenta dias; 

c) prazo: quinze anos; 

d) carência: cinco anos; 

e) prazo de utilização dos recursos: quatro anos, contados a partir da vigência do contrato; 



f) juros: 4,50% a.a. (quatro vírgula cinqüenta por cento ao ano); 

g) comissão de compromisso: 0,25% a.a. (zero vírgula vinte e cinco por cento ao ano); 

h) garantia: a operação será garantida pela República Federativa do Brasil, devendo o Estado prestar 
contragarantia mediante quotas ou parcelas da participação do Estado na arrecadação da União e em 
ações ordinárias nominativas e preferenciais nominativas da Telesp e da Companhia Telefônica da Borda 
do Campo – CTBC. 

i) destinação dos recursos: "Projeto de Preservação da Floresta Tropical – Mata Atlântica"; 

j) condições de pagamento: 

– do principal: em trinta prestações semestrais, consecutivas e de igual valor, vencendo-se a primeira 
até 30 de junho de 1998, e a última até 30 de dezembro de 2012 (as datas serão alteradas de acordo com a 
data de assinatura do contrato); 

– dos juros: semestralmente, até os dias 30 de junho e 30 de dezembro de cada ano, calculada sobre 
o saldo não desembolsado do financiamento, contado a partir de três meses da data da vigência do 
contrato. 

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

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

Senado Federal, 9 de julho de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 9-7-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 60 – DE 1993 

Autoriza a contratação de operação de crédito externo 
entre a República Federativa do Brasil e o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor 
equivalente a até US$212,000,00.00 (duzentos e doze milhões de 
dólares norte-americanos), destinada a financiamento parcial de 
projeto de educação nos Estados de Pernambuco, Sergipe, Ceará 
e Maranhão. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É autorizada a contratação de operação, de crédito externo entre a República Federativa do 
Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor equivalente a até 
US$212,000,000.00 (duzentos e doze milhões de dólares norte-americanos), destinada a financiamento 
parcial de projeto em educação nos Estados de Pernambuco, Sergipe, Ceará e Maranhão, no que envolve 
rede física, capacidade gerencial, recursos e material didático nas quatro primeiras séries escolares 
daquelas unidades federativas. 

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

a) credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD; 

b) valor: US$212,000,000.00 (duzentos e doze milhões de dólares norte-americanos); 

c) prazo de utilização: até 31 de dezembro de 1998; 

d) amortização: parcelas iguais de US$10.600,000.00 (dez milhões e seiscentos mil dólares norte-
americanos), pagáveis, semestralmente, de 1º de fevereiro de 1999 a 1º de agosto de 2008; 

e) juros: exigíveis semestralmente com base no custo de captação do Banco, calculado no semestre 
anterior (ou trimestre anterior) mais spread de 0,5% a.a; 

f) comissão de compromisso: 0,75% a.a. sobre o principal da dívida não desembolsado. 



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

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

Senado Federal, 9 de julho de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 9-7-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 61 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça – SC, a 
contratar operação de crédito junto ao Banco de 
Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A – BADESC, no 
valor de Cr$4.012.400.000,00 (quatro bilhões, doze milhões e 
quatrocentos mil cruzeiros), equivalentes a US$200.000.00 
(duzentos mil dólares norte-americanos), em 28 de fevereiro de 
1993, utilizando recursos do Bird/Prourb. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça – SC, autorizada a contratar, nos termos da 
Resolução nº 36, de 1992, do Senado Federal, operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento do 
Estado de Santa Catarina S.A. – BADESC, no valor de Cr$4.012.400.000,00 (quatro bilhões, doze milhões 
e quatrocentos mil cruzeiros), equivalentes a US$200,000.00 (duzentos mil dólares norte-americanos), em 
28 de fevereiro de 1993, utilizando recursos do BIRD/PROURB. 

Parágrafo único – Os recursos referidos neste artigo serão aplicados nos investimentos em obras de 
infra-estrutura urbana, a serem executados através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano das 
Cidades de Médio e Pequeno Porte de Santa Catarina – PROURB. 

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

a) valor pretendido: Cr$4.012.400.000,00 (quatro bilhões doze milhões e quatrocentos mil cruzeiros), 
equivalentes a US$200,000.00 (duzentos mil dólares norte-americanos), em 28 de fevereiro de 1993; 

b) juros: 10,50% a.a. (dez vírgula cinqüenta por cento ao ano) mais taxa de administração de 1,5% 
a.a (um vírgula cinco por cento ao ano); 

c) índice de atualização monetária: Taxa Referencial – TR;  

d) garantia: ICMS; 

e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana através do Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Urbano das Cidades de Pequeno e Médio Porte de Santa Catarina – PROURB. 

f) condições de pagamento: 

– do principal: amortização em noventa e seis parcelas mensais, com carência de até vinte e quatro 
meses; 

– dos juros: não existe período de carência. 

Art. 3º – O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias, 
contados a partir de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

Senado Federal, 9 de julho de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 9-7-93 

_________________ 



RESOLUÇÃO N. 62 – DE 1993 

Dispõe sobre reposicionamento dos servidores do Senado 
Federal, Centro Gráfico do Senado Federal – CEGRAF, e Centro 
de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal – 
PRODASEN, e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – Os servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo, dos cargos das carreiras de 
Especialização em Atividades Legislativas. Especialização em Informática Legislativa e Especialização 
Artes Gráficas são reposicionados na Escala de Vencimentos, na forma indicada nos Anexos I e II desta 
resolução. 

Art. 2º – O disposto nesta resolução aplica-se, no que couber, aos proventos de aposentadoria. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 
1º de julho de 1993. 

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 13 de julho de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

ANEXO I 

Carreiras de Especialização em Atividades Legislativas e Especialização em Informática Legislativa   

SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO NOVA 

Nível Padrão Padrão 

 

45 45 

 

44 45 

 

43 45 

 

42 45 

 

41 45 

 

40 45 

 

39 44 

III 38 43 

 

37 42 

 

36 41 

 

35 41 

 

34 41 

 

33 41 

 

32 41 

 

31 40 

 

30 30 

 

29 30 

 

28 30 

 

27 30 

 

26 29 

 

25 28 



II 24 28 

 
23 27 

 
22 26 

 
21 24 

 
20 24 

 
19 23 

 
18 23 

 
17 23 

 

16 22 

 

15 15 

 

14 15 

 

13 15 

 

12 15 

 

11 15 

 

10 15 

I 09 14 

 

08 14 

 

07 14 

 

06 12 

 

05 12 

 

04 12 

 

03 10 

 

02 09 

 

01 09 

 

ANEXO II 

Carreiras de Especialização Legislativa em Artes Gráficas   

SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO NOVA 

Nível Padrão Padrão 

 

24 a 30 30 

 

23 29 

 

22 28 

 

21 27 

 

20 26 

 

19 25 

 

18 24 

III 17 23 

 

16 22 



 
15 21 

 
14 20 

 
13 19 

 
12 18 

 
11 17 

 
10 16 

 
17 a 23 23 

 
16 22 

 

15 21 

 

14 20 

 

13 19 

 

12 18 

II 11 17 

 

10 16 

 

09 15 

 

08 14 

 

07 13 

 

06 12 

 

10 a 16 16 

 

09 15 

 

08 14 

 

07 13 

 

06 12 

 

05 11 

I 04 10 

 

03 09 

 

02 08 

 

01 07 

_________________ 

DCN (Seção II), 14-7-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 63 – DE 1993 

Transforma cargos efetivos, vagos, no Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – Ficam transformados em cargos da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – Área de 
Telefonia, doze cargos efetivos, vagos, da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – Área de Artesanato. 

Art. 2º – A Categoria Funcional de Técnico Legislativo – Área de Telefonia e a Categoria Funcional 
de Técnico Legislativo – Área de Artesanato passam a vigorar com vinte e sete e com duzentos e sessenta 
cargos, respectivamente. 



Art. 3º – A Subsecretaria de Administração de Pessoal republicará o Quadro de Pessoal do Senado 
Federal com as alterações decorrentes desta resolução. 

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

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 13 de julho de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 14-7-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 64 – DE 1993 

Autoriza o Município do Rio de Janeiro a emitir 79.932.598 
Letras Financeiras do Tesouro Municipal do Rio de Janeiro – 
LFTM – Rio, relativas ao giro de dívida mobiliária, vencíveis no 
segundo semestre de 1993. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Município do Rio de Janeiro autorizado, nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro Municipal do Rio de Janeiro, destinadas à 
reaplicação de noventa por cento do resgate de 79.932.598 LFTM – Rio, vencíveis no segundo semestre de 
1993. 

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

I – quantidade: a ser definida no dia de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a parcela 
de dez por cento; 

II – modalidade: nominativa-transferível; 

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

IV – prazo: até cinco anos; 

V – valor nominal: Cr$1,00; 

VI – características dos títulos a serem substituídos:  

Vencimento Título Quantidade 

15-7-93 681825 13.899.222 

15-8-93 681825 12.161.364 

15-9-93 681825 21.403.084 

15-10-93 681825 32.468.928 

 

Total 79.932.598 

 

VII – previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:  

Colocação Vencimento Título Data-Base 

15-7-93 1º-7-97 681447 15-7-93 

16-8-93 1º-8-97 681446 15-8-93 

15-9-93 1º-9-97 681447 15-9-93 



15-10-93 1º-10-97 681447 15-10-93 

 
VIII – forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 

setembro de 1979, do Banco Central do Brasil. 

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

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

Senado Federal, 14 de julho de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 14-7-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 65 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Umuarama – PR, a 
contratar operação de crédito junto ao Banco do Paraná S.A. – 
BANESTADO. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Umuarama – PR autorizada a contratar operação de crédito junto 
ao Banco do Paraná S.A. – Banestado, no valor de Cr$35.600.000.000,00 (trinta e cinco bilhões e 
seiscentos milhões de cruzeiros), em valores relativos a março de 1993. 

Parágrafo único – A operação de crédito a que se refere o caput deste artigo destina-se ao 
financiamento de obras de desenvolvimento urbano. 

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

a) valor pretendido: Cr$35.600.000.000,00 (trinta e cinco bilhões e seiscentos milhões de cruzeiros) a 
preços de março de 1993, corrigidos pela Taxa Referencial – TR; 

b) prazo para desembolso dos recursos: até doze meses; 

c) juros: 129% a.a. (doze pro cento ao ano); 

d) índice de atualização monetária: reajustável pela Taxa Referencial – TR; 

e) garantia: parcelas do ICMS; 

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

g) condições de pagamento: 

– do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira doze 
meses após a primeira liberação; 

– dos juros: não existe período de carência. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo de duzentos e 
setenta dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

Senado Federal, 14 de julho de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 14-7-93 

_________________ 



RESOLUÇÃO N. 66 – DE 1993 

Transforma cargos vagos do Quadro de Pessoal do 
Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – Ficam transformados em cargos de Categoria Funcional de Técnico Legislativo, Nível II, 
Área 3 – Apoio Técnico-Administrativo, Especialidade 3.2 – Datilografia, da Carreira Especialização em 
Atividades Legislativas, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, vinte e quatro cargos vagos 
relacionados no anexo a esta resolução. 

Art. 2º – A Subsecretaria de Administração de Pessoal republicará o Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, com as alterações decorrentes desta resolução. 

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

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 24 de agosto de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 25-8-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 67 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a emitir Letras 
Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo – LFTM-SP, 
cujos recursos serão destinados ao giro de 1.360.894.043 LFTM-
SP, vencíveis no segundo semestre de 1993. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É autorizada a Prefeitura Municipal de São Paulo, nos termos da Resolução nº 36, de 1992, 
do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo – LFTM-SP, cujos 
recursos serão destinados à rolagem de 1.360.894,043 LFTM-SP, vencíveis no segundo semestre de 1993. 

Art. 2º – A emissão autorizada no art. 1º será realizada sob as seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida no dia de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a parcela 
de 12% do valor financeiro de resgate dos referidos títulos; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro – LFT, criadas pelo Decreto-Lei nº 2.736, 
de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: até 1.461 dias;  

e) valor nominal: Cr$1,00 

f) características dos títulos a serem substituídos:  

Vencimento Título Quantidade 

1º-9-93 691095 821.280.993 

1º-12-93 691095 273.639.369 

1º-12-93 691460 265.973.681  

Total 1.360.894.043 

 

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



 
Colocação Vencimento Título Data-Base 

1º-9-93 1º-9-96 691096 1º-9-93 

1º-12-93 1º-12-96 691096 1º-12-93 

1º-12-93 1º-12-96 691461 1º-12-93 

 
h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 

setembro de 1979, do Banco Central; 

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

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

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor a partir de sua publicação. 

Senado Federal, 27 de agosto de 1993. – Senador Chagas Rodrigues, 1º Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

DCN (Seção II), 28-4-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 68 – DE 1993 

Autoriza a celebração do acordo-quadro entre a República 
Federativa do Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD (Banco Mundial), relativo ao Programa 
Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É autorizada, nos termos do art. 52, incisos V e VII, da Constituição Federal e da Resolução 
nº 96, de 1989, do Senado Federal, a celebração de acordo-quadro entre a República Federativa do Brasil e 
o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD (Banco Mundial), relativo ao Programa 
Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, instituído pelo Decreto nº 563, de 5 de junho de 
1992. 

Art. 2º – O programa descrito no art. 1º é constituído por um conjunto de projetos integrados do 
Governo e da sociedade civil brasileira, contando com o apoio técnico e financeiro da comunidade 
financeira internacional, que visa a maximizar os benefícios ambientais das florestas tropicais, de maneira 
consistente com as metas de desenvolvimento do País, mediante a implantação de processos de 
desenvolvimento sustentável. 

Art. 3º – O acordo-quadro estabelecerá a estrutura básica do Programa Piloto, esboçando suas 
principais características. 

Art. 4º – A primeira fase do programa deverá movimentar recursos externos na ordem de 
US$250,000,000.00 (duzentos e cinqüenta milhões de dólares americanos), em sua maioria doações. 

§ 1º – Caberá ao Brasil aportar uma contrapartida correspondente a dez por cento do total dos 
recursos alocados pelos participantes do programa. 

§ 2º – Os recursos correspondentes à contrapartida brasileira devem ser devidamente incluídos no 
Orçamento Geral da União. 

Art. 5º – O Ministério do Meio Ambiente será o órgão responsável pelo repasse dos recursos aos 
demais executores do programa, cabendo-lhe, portanto, providenciar junto à Secretaria de Orçamento 
Federal da Presidência da República (SOF/PR) a inclusão no Orçamento Geral da União (OGU) da previsão 
de ingresso dos recursos externos (fonte 148), bem como firmar convênios com os órgãos ou entidades 



executoras para a transferência de recursos, respeitando as normas relativas à conclusão de convênios e à 
execução financeira. 

Art. 6º – Os eventuais empréstimos externos que forem firmados com base no acordo-quadro devem 
ser submetidos individualmente à aprovação do Senado Federal. 

Art. 7º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 27 de agosto de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 28-8-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 69 – DE 1993 

Autoriza a contratação de operação de arrendamento 
mercantil, sem aval da União, pela Empresa Brasileira de 
Aeronáutica S.A – EMBRAER, junto à IBM do Brasil Leasing Ltda., 
destinada  à substituição parcial de equipamentos em seu Centro 
de Processamento de Dados. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. – EMBRAER, autorizada a contratar operação 
de arrendamento mercantil, sem aval da União, junto à IBM do Brasil Leasing Ltda., destinada à substituição 
parcial de equipamentos em seu Centro de Processamento de Dados. 

Parágrafo único – O contrato de arrendamento mercantil a que se refere o caput deste artigo será 
realizado nas seguintes condições e características: 

a) o valor da operação: será da ordem de Cr$26.983.000.000,00 (vinte e seis bilhões e novecentos e 
oitenta e três milhões de cruzeiros); 

b) o objetivo da operação: é o de substituir parcialmente equipamentos em seu Centro de 
Processamento de Dados; 

c) as condições financeiras básicas da operação: são aquelas constantes nas Ordens de Compra nos 

92136001 e 92135501, anexadas à Mensagem nº 122, de 1993. 

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

Senado Federal, 31 de agosto de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 1º-9-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 70 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Içara (SC) a contratar 
operação de crédito no valor de CR$7.536.300,00 (sete milhões, 
quinhentos e trinta e seis mil e trezentos cruzeiros reais), junto ao 
Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A. – 
BADESC. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Içara (SC) autorizada a contratar operação de crédito no valor de 
até CR$7.536.300,00 (sete milhões, quinhentos e trinta e seis mil e trezentos cruzeiros reais), equivalentes 
a US$300,000.00 (trezentos mil dólares americanos), em 31 de março de 1993, junto ao Banco de 
Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A. – BADESC. 



Parágrafo único – Os recursos advindos da operação de crédito referida no caput deste artigo 
destinam-se à realização de obras de infra-estrutura urbana no município, através do Programa Prourb. 

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

a) valor: CR$7.536.300,00 (sete milhões, quinhentos e trinta e seis mil e trezentos cruzeiros reais), 
equivalentes a US$300,000.00 (trezentos mil dólares americanos), em 31 de março de 1993; 

b) juros: 10,5% a.a. mais taxa de administração de 1,5% a.a.; 

c) atualização monetária: taxa referencial – TR; 

d) garantia: ICMS; 

e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana, através do Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Urbano das Cidades de Pequeno e Médio Porte de Santa Catarina – PROURB; 

f) condições de pagamento: 

– do principal: em noventa e seis parcelas mensais, com carência de até vinte e quatro meses;  

– dos juros: não existe período de carência. 

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

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

Senado Federal, 3 de setembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 4-9-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 71 – DE 1993 

Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal, 
transforma a Auditoria em Secretaria de Controle Interno e dá 
outras providências. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – Os arts. 9º, 45, 46, 47, 286, 298, 432, inciso XI, e o Anexo II, incisos I e III, e a Tabela de 
Distribuição das Funções Gratificadas, do Regulamento Administrativo do Senado Federal passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 9º – São órgãos de Assessoramento Superior: 

I – Secretaria-Geral da Mesa; 

II – Assessoria; 

II – Secretaria de Comunicação Social; 

IV – Consultoria-Geral; 

V – Secretária de Controle Interno. 

Art. 45 – À Secretaria de Controle Interno compete planejar, dirigir e executar as atividades de 
inspeção e auditoria contábil, financeira, orçamentária operacional e patrimonial do Senado Federal e seus 
órgãos supervisionados; avaliar o cumprimento das metas previstas nos programas, projetos e atividades 
administrativas do Senado Federal; verificar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, 
eficiência e eficácia na gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Senado Federal e seus órgãos 
supervisionados; fiscalizar a execução de contratos, convênios e outros acordos bilaterais; acompanhar e 
avaliar os processos de tomada de contas dos ordenadores de despesas e demais responsáveis por 
dinheiro, bens e outros valores públicos; verificar a prestação de contas do Senado Federal e de seus 
órgãos supervisionados e sobre elas emitir parecer prévio; propor normas e procedimentos para 
aprimoramento dos controles sobre atos que impliquem despesa ou obrigações para o Senado Federal; 
criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo, exercido pelo Tribunal de 



Contas da União; verificar a exatidão e suficiência dos atos de admissão e desligamento de pessoal e dos 
atos de concessão de aposentadoria e pensão, emitindo parecer sucinto e conclusivo sobre a legalidade; 
encaminhar ao Tribunal de Contas da União a documentação dos atos de admissão e desligamento de 
pessoal com os respectivos pareceres emitidos pela Secretaria de Controle Interno; elaborar Relatório e 
emitir Certificado de Auditoria sobre as prestações tomadas de contas do Senado Federal e seus órgãos 
supervisionados a serem encaminhados, anualmente, ao Tribunal de Contas da União, manifestando-se, 
inclusive, quanto à avaliação dos resultados da gestão sobre os aspectos de eficiência e eficácia. 

Parágrafo único – São órgãos da Secretaria de Controle Interno: 

I – Gabinete; 

II – Seção de Administração; 

III – Seção de Auditoria Contábil; 

IV – Seção de Auditoria de Programas; 

V – Seção de Auditoria de Gestão; 

VI – Seção de Auditoria de Recursos Humanos. 

Art. 46 – Ao Gabinete da Secretaria de Controle Interno compete providenciar sobre o expediente, as 
audiências e a representação do seu titular; executar as tarefas de suporte administrativo vinculado à 
competência do órgão; auxiliar o seu titular no desempenho de suas atividades, e executar outras tarefas 
correlatas. 

Art. 47 – À Seção de Administração compete receber, controlar e distribuir o material e o expediente 
da Secretaria de Controle Interno; executar os trabalhos datilográficos e de reprografia; organizar a 
consolidação dos dados estatísticos; proceder ao controle interno do pessoal da Secretaria de Controle 
Interno; encaminhar informações ao Sistema de Processamento de Dados, de acordo com os manuais de 
procedimento pertinentes; e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 286 – Ao Diretor da Secretaria de Controle Interno incumbe prestar assistência na área de sua 
especialidade à Comissão Diretora e às unidades do Senado Federal, inclusive aos órgãos 
supervisionados; dirigir, em grau superior, as atribuições de competência da Secretaria de Controle Interno; 
orientar a pré-qualificação e seleção dos servidores do órgão; solicitar ao Primeiro Secretário a designação 
ou dispensa de servidores do exercício de função gratificada e ao Diretor-Geral a lotação nos serviços da 
Secretaria de Controle Interno, de servidores de sua escolha; observar e fazer observar, no âmbito da 
Secretaria de Controle Interno, as determinações da Comissão Diretora, do Presidente e do Primeiro 
Secretário; decidir sobre problemas administrativos dos servidores imediatamente subordinados; impor 
penalidades nos limites estabelecidos neste Regulamento; e desempenhar outras atividades peculiares ao 
cargo, de iniciativa própria ou de ordem superior. 

Art. 298 – Aos Assistentes de Auditoria incumbe prestar assistência ao titular do órgão na área de 
auditoria contábil, de programas, de gestão e de recursos humanos, e desempenhar outras atividades 
peculiares à função. 

Art. 432 – ................................................................................................................................................ 

XI – Gabinete da Secretaria de Controle Interno: 

10  Assistente de Auditoria     FC-6 

5  Chefe de Seção              FC-5 

1  Secretaria de Gabinete     FC-5 

5  Assistente de Controle de Informação FC-4 

1  Auxiliar de Gabinete         FC-3 

2  Contínuo 

Art. 2º – Ficam incluídos após o artigo 47 do Regulamento Administrativo do Senado Federal os 
seguintes artigos, renumerando-se os demais: 

"Art. – À Seção de Auditoria Contábil compete: realizar auditoria contábil nos procedimentos 
expostos pela contabilidade analítica e na observância dos limites e diretrizes estabelecidos por legislação 
específica; opinar se os registros contábeis foram efetuados de acordo com os princípios fundamentais de 
contabilidade e se as demonstrações deles originárias refletem, adequadamente, a situação econômico-



financeira do patrimônio, compreendendo, entre outros, os seguintes aspectos: exame da prestação ou 
tomada de contas; exame da documentação instrutiva ou comprobatória dos atos e fatos 
contábeis/administrativos; análise das demonstrações financeiras e notas explicativas; e executar outras 
tarefas correlatas. 

Art. – À Seção de Auditoria de Programas compete: efetuar o acompanhamento físico e financeiro 
dos programas de trabalho e do orçamento; identificar resultados segundo projetos ou atividades; avaliar a 
adequada propriedade do produto parcial ou final obtido, em face da especificação determinada; avaliar 
resultados alcançados pelos administradores; fiscalizar a fluidez de realização da receita e da despesa; 
analisar a adequação dos instrumentos de gestão – contratos, convênios, acordos, ajustes e outros 
congêneres – para consecução dos planos, programas, projetos e atividades desenvolvidas, inclusive 
quanto à legalidade de diretrizes estabelecidas; e executar outras tarefas correlatas. 

Art. – À Seção de Auditoria de Gestão compete: exercer o acompanhamento e a fiscalização dos 
contratos técnicos especializados celebrados no âmbito do Senado Federal e órgãos supervisionados, com 
o objetivo de garantir a manutenção das instalações e equipamentos sob forma de serviços e/ou 
fornecimento; acompanhar e avaliar os processos de tomada de contas dos ordenadores de despesas e 
demais responsáveis por dinheiro, bens e outros valores públicos; verificar a eficiência dos sistemas de 
controle administrativo e contábil; verificar a existência física dos bens e outros valores; fiscalizar a 
execução de convênios e outros acordos bilaterais; e executar outras tarefas correlatas. 

Art. – À Seção de Auditoria de Recursos Humanos compete: verificar a exatidão, a legalidade e a 
suficiência dos atos administrativos de admissão de pessoal e/ou desligamento e dos atos de concessão de 
aposentadoria e pensão do Senado Federal e órgãos supervisonados; emitir parecer sucinto e conclusivo 
sobre a legalildade desses atos, remetendo-os à apreciação do Tribunal de Contas da União; executar 
outras tarefas correlatas." 

Art. 3º – Ficam criadas as seguintes funções comissionadas:  

7  Assistente de Auditoria   FC-6 

4  Chefe de Seção                     FC-5 

4  Assistente de Controle de Informação FC-4 

 

Art. 4º – A função comissionada de Auditor passa a ser denominada de Diretor da Secretaria de 
Controle Interno. 

Art. 5º – Os incisos I e III do Anexo II do Regulamento Administrativo do Senado Federal, bem como 
a Tabela de Distribuição das Funções Gratificadas, código 11.05.00, da Secretaria de Controle Interno, 
passam a vigorar com as seguintes funções comissionadas, respectivamente:  

Nº de Função          Denominação                       Símbolo 

11.05.00             Secret. de Controle Interno 

10                     Assistente de Auditoria          FC-06 

5                      Chefe de Seção                FC-05 

1                      Secretário de Gabinete                FC-05 

5                      Assist. de Cont. de Informação   FC-04 

1                     Auxiliar de Gabinete               FC-03 

Art. 6º – A Subsecretaria de Administração de Pessoal publicará o Regulamento Administrativo do 
Senado Federal, com as alterações nele introduzidas até a presente data, renumerando os artigos, seções 
e subseções modificadas. 

Art. 7º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 8º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 9 de setembro de 1993 – Senador Humberto Lucena, Presidente. 



_________________ 

DCN (Seção II), 11-9-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 72 – DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir e 
colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
São Paulo – LETP, destinadas ao refinanciamento de 123.899.758 
LFTP, vencíveis no segundo semestre de 1993. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado de São Paulo autorizado a emitir e colocar no mercado Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo – LFTP, destinadas ao refinanciamento de 123.899.758 
(cento e vinte e três milhões, oitocentos e noventa e nove mil, setecentos e cinqüenta e oito) títulos da 
mesma espécie, com vencimentos no segundo semestre de 1993. 

Art. 2º – A emissão a que se refere o artigo anterior observará as seguintes condições: 

I – emissão pretendida (quantidade/valor): serão definidos na data do vencimento dos títulos 
substituídos, deduzida a parcela de dez por cento; 

II – títulos a serem substituídos:  

Vencimento Quantidade Código 

15-09-93 111.060.000 521825 

15-12-93 12.839.758 521825 

 

III- previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:  

Colocação Vencimento Título Data-Base 

15-12-93 15-09-98 521825 15-09-93 

15-12-93 15-12-98 521825 15-12-93 

 

IV – características dos títulos: 

a) denominação: Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo – LFTP; 

b) valor nominal: múltiplo de Cr$1,00; 

c) prazo: um a cento e vinte meses; 

d) forma de emissão: escritural; 

e) modalidade: nominativa/transferível; 

f) rendimento: taxa referencial das LFT; 

g) resgate: pelo valor nominal acrescido do respectivo rendimento: 

V – condições de colocação no mercado: 

a) Sistema de Ofertas Públicas; 

b) Agente Emissor: Banco do Estado de São Paulo S/A. 

Art. 3º – O prazo de validade para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias, 
a contar da publicação desta resolução. 



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

Senado Federal, 15 de setembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________  

DCN (Seção II), 16-9-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 73 – DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a 
contratar operação de crédito, junto ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no valor de 
CR$729.143.625,00 (setecentos e vinte e nove milhões, cento e 
quarenta e três mil, seiscentos e vinte e cinco cruzeiros reais), 
considerada a data-base de 15 de junho de 1993, para a 
implantação e pavimentação de rodovias alimentadoras, 
contornos e acessos rodoviários naquele Estado 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Santa Catarina, nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico Social – BNDES, no valor de CR$ 729.143.625,00 (setecentos e vinte e nove milhões, cento e 
quarenta e três mil, seiscentos e vinte e cinco cruzeiros reais), considerada a data-base de 15 de junho de 
1993, para a implantação e pavimentação de rodovias alimentadoras, contornos e acessos rodoviários 
naquele Estado. 

Art. 2º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias, contados da data de sua vigência. 

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor da data de sua publicação. 

Senado Federal, 23 de setembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 25-9-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 74 – DE 1993 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo no valor equivalente a US$ 
60,000,00000 (sessenta milhões de dólares norte-americanos), 
junto ao CREDIOP – Credito por le Imprese e le opere Publiche 
S.P.A, no âmbito do Protocolo Financeiro Brasil -Itália. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a República Federativa do Brasil autorizada, nos termos da Resolução nº 96, de 1989, do 
Senado Federal, a contratar financiamento externo no valor equivalente a US$60,000,00û00 (sessenta 
milhões de dólares norte-americanos) no âmbito do Protocolo Financeiro Brasil-Itália, de 20 de março de 
1987. 

Parágrafo único – Os recursos referidos no caput deste artigo destinam-se ao pagamento de oitenta e 
cinco por cento dos bens e serviços a serem contratados com empresas italianas, em continuidade ao 
Programa AMX. 

Art. 2º – A operação de crédito externo ora autorizada terá as seguintes condições financeiras: 

a) valor total: US$ 70.600,000.00 (setenta milhões, seiscentos mil dólares norte-americanos); 



b) sinal (Down Payment): quinze por cento iguais e US$ 10,600,000.00 (dez milhões, seiscentos mil 
dólares norte-americanos); 

c) valor financiado: oitenta e cinco por cento iguais a US$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de 
dólares norte-americanos), divididos em três "tranches" de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares 
norte-americanos) cada, que se tornarão disponíveis após a verificação da correta realização dos 
reembolsos das parcelas vencidas das tranches já liberadas; 

d) amortização: dez parcelas iguais e semestrais, vencendo-se a primeira seis meses após a 
utilização de cada tranche; 

e) juros: exigidos semestralmente, sobre o saldo do principal desembolsado, e calculados com base 
na taxa internacional de CONSENSUS/CIRR, cotada, em cada caso, na data de assinatura de cada contrato 
de fornecimento e calculados pelo número efetivo de dias no ano de trezentos e sessenta dias (365/360). 
Serão em coincidência com os vencimentos previstos para a amortização; 

f) comissão: zero vírgula cinquenta por cento FLAT – zero vírgula cinquenta por cento por ano, 
calculada por toda a duração do período de utilização, sobre o valor do crédito que não for utilizado, paga 
na data de vencimento do dito período; 

g) juros de mora: um por cento sobre a Libor mensal;                                                                

h) término de utilização: 31 de dezembro de 1997; 

i) seguro: garantia da SACE – Sezione Speciale per – I Assicuracione del Credito all Esportazione. 

Art. 3º – O prazo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias, contados a 
partir da publicação desta Resolução. 

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

Senado Federal, 24 de setembro de 1993. – Senador Chagas Rodrigues, 1º Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

DCN (Seção II), 25-9-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 75 – DE 1993 

Autoriza a adoção de procedimentos específicos para a 
contratação de operações de crédito para aquisição de máquinas 
e equipamentos agrícolas. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – As operações de crédito interno realizadas para aquisição de máquinas e equipamentos 
agrícolas ficam dispensadas da prévia autorização do Senado Federal, estabelecida no item IV do art. 4º da 
Resolução nº 36, de 1992, de 30 de junho de 1992, do Senado Federal. 

Art. 2º – Para a realização das operações a que se refere esta Resolução deverão ser apresentados 
ao agente financeiro os seguintes documentos: 

a) pedido do respectivo chefe do Poder Executivo; 

b) autorização legislativa para a operação; 

c) atestado de adimplência junto ao PIS/Pasep, Finsocial, Instituto Nacional de Seguro Social – INSS 
– e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

d) declaração atestando o cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição e no art. 38, 
parágrafo único do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, assinado pelo Chefe do Poder 
Executivo; 

e) declaração do Chefe do Poder Executivo atestando o pleno exercício da competência tributária que 
lhe confere a Constituição; 



f) cópia da Lei Orçamentária. 

Art. 3º – As operações de que se trata não estão sujeitas aos limites fixados no art. 3º da citada 
Resolução nº 36, de 1992, 

Parágrafo único – O montante e os dispêndios referentes às operações realizadas para aquisição de 
máquinas e equipamentos agrícolas serão computados para efeito dos limites estabelecidos no art. 3º da 
Resolução nº 36, de 1992. 

Art. 4º – A documentação referida no art. 2º deverá ser encaminhada pelo Agente Financeiro ao 
Banco Central do Brasil, para prévia autorização, juntamente com cronograma de reembolso e desembolso 
da operação pretendida. 

Parágrafo único – No prazo de até cinco dias úteis a contar do recebimento da solicitação, o Banco 
Central do Brasil pronunciar-se-á sobre a operação pretendida, relativamente ao limite previsto no art. 2º da 
citada Resolução nº 36, de 1992. 

Art. 5º – Deverão ser remetidos ao Banco Central do Brasil, para efeito de registro e controle, cópia 
dos contratos relativos às operações de crédito de que trata esta Resolução, no prazo máximo de trinta dias 
após sua efetivação. 

Art. 6º – A inobservância das disposições da presente Resolução sujeita os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios às sanções pertinentes, cabendo ao Banco Central do Brasil exercer a competente 
fiscalização, no âmbito dos mercados financeiros e de capitais, nas formas previstas na lei. 

Art.  7º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.                                                    

Art. 8º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 1º de outubro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 2-10-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 76 – DE 1993 

Autoriza a União a celebrar o contrato bilateral de 
reescalonamento de seus créditos junto à República da Zâmbia, 
ou suas agências, renegociados no âmbito do Clube de Paris, em 
23 de julho de 1992. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a União, nos termos do art. 52, V, da Constituição Federal, autorizada a celebrar o 
Contrato Bilateral com a República da Zâmbia, ou suas Agências Governamentais, relativo aos créditos do 
Brasil renegociados no âmbito do Clube de Paris, de acordo com os parâmetros fixados nas Atas de 
Entendimento (AgreedMinutes), acordadas em 4 de março de 1986 – Fase III; 12 de julho de 1990 – Fase 
IV; e 23 de julho de 1992 – Fase V. 

Art. 2º – O valor do principal e juros do crédito do Brasil, objeto desta autorização, é de US$ 
45.200,000 (quarenta e cinco milhões e duzentos mil dólares), posição não consolidada em 1º de junho de 
1992, sendo que cem por cento dos valores do princípio e dos juros (excluindo juros sobre atrasados) 
devidos em 30 de junho de 1992, inclusive, e não-pagos e cem por cento dos valores de principal e de juros 
(excluindo juros sobre atrasados) devidos a partir de 1º de julho de 1992 até 31 de março de 1995, 
inclusive, e não-pagos sobre os créditos, empréstimos e consolidação citados nos parágrafos 1 a, 1b e 1c 
constantes da Ata de Entendimento datada de 23 de julho de 1992, serão reescalonados da seguinte forma; 

I – prazo: 25 anos, com 14 anos de carência; 

II – taxa e condições de juros: serão determinadas bilateralmente entre a União e o Governo da 
República da Zâmbia, com base da Taxa Apropriada de Mercado, nos termos da mencionada Ata de 
Entendimento. 



Art. 3º – Aplica-se a esta autorização, no que couber, o disposto na Resolução nº 82, de 1990, do 
Senado Federal. 

Art. 4º – A União encaminhará, ao Senado Federal, cópia do contrato bilateral a que se refere a 
presente autorização, no prazo de 15 dias após a assinatura do respectivo instrumento e devidamente 
traduzido para a língua portuguesa. 

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

Senado Federal, 8 de outubro de 1993. – Senador Chagas Radrigues, 1º Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência.  

_________________ 

DO, 11-10-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 77 – DE 1993 

Autoriza o Governo da República Federativa do Brasil a 
assinar protocolo financeiro entre a República Federativa do 
Brasil e a República Francesa no valor de FF 7.100.000,00 (sete 
milhões e cem mil francos franceses). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 52, V, da Constituição 
Federal, autorizado a assinar protocolo financeira entre a República Federativa do Brasil e a República 
Francesa, para a doação de bens e serviços no valor de FF7.100,000,00 (sete milhões e cem mil francos 
franceses), destinados ao Projeto "Gerenciamento de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul", 
que será executado pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE. 

Art. 2º – A operação de crédito a que se refere o artigo anterior será realizada nas seguintes 
condições: 

a) donatário: Governo da República Federativa do Brasil (Ministério das Minas e Energia); 

b) doador: Governo da República Francesa; 

c) natureza da operação: o equivalente a FF7.100,000.00 (sete milhões e cem mil francos franceses); 

d) finalidade: financiar, parcialmente, o projeto relacionado à gestão integrada da bacia hidrográfica 
do rio Paraíba do Sul. 

Art. 3º – O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias, a 
contar da publicação desta Resolução. 

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

Senado Federal, 8 de outubro de 1993. – Senador Chagas Rodrigues, 1º Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

DCN (Seção II), 9-10-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 78 – DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a contratar 
operação de crédito externo, com o aval da União, junto ao Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no 
valor equivalente a até US$150,000,000.00, para financiamento 
parcial do Programa de Saneamento Ambiental, Organização e 
Modernização dos Municípios (SOMMA). 



O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado, nos termos da Resolução nº 36, de 
1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito externo, junto ao Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor equivalente a até US$150,000.000.00 (cento e cinquenta 
milhões de dólares). 

Parágrafo único – O financiamento referido no caput deste artigo destina-se ao financiamento parcial 
do Programa de Saneamento Ambiental, Organização e Modernização dos Municípios (SOMMA), 

Art. 2º – É a União autorizada, nos termos da Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal, a 
conceder aval à operação de crédito externo autorizada no art. 1º 

Art. 3º – A operação de crédito terá as seguintes características: 

a) valor pretendido: CR$3.768.150.000,00 (três bilhões, setecentos e sessenta e oito milhões e cento 
e cinquenta mil cruzeiros reais), equivalente a US150,000,000.00, em 31 de março de 1993; 

b) prazo para desembolso de recursos: até 1997; 

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

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

e) garantidor: República Federativa do Brasil; 

f) destinação dos recursos: Programa de Saneamento Ambiental, Organização e Modernização dos 
Municípios – SOMMA; 

g) condições de pagamento: 

– do principal: em vinte prestações semestrais iguais e consecutivas, vencendo a primeira em 15 de 
março de 1990 e a última em 15 de setembro de 2008; 

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

– da comissão de compromisso: semestralmente vencida, em 15 de março e 15 de setembro de cada 
ano. 

Art. 4º – A presente autorização deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados 
da data de publicação desta Resolução. 

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

Senado Federal, 8 de outubro de 1993. – Senador Chagas Rodrigues, 1º Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

______________________ 

DCN (Seção II), 9-10-93 

______________________ 

RESOLUÇÃO N. 79 – DE 1993 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo junto ao Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor equivalente 
até US$128,500,000.00, destinada ao financiamento parcial do 
Projeto de Descentralização do Transporte Ferroviário 
Metropolitano do Rio de Janeiro, a ser executado da Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de crédito externo junto 
ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor equivalente a até 
US$128,500,000.00 (cento e cinte e oito milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos). 



Parágrafo único – A operação de crédito externo referida no caput deste artigo destina-se ao 
financiamento parcial do Projeto de Descentralização do Transporte Ferroviário Metropolitano do Rio de 
Janeiro, a ser executado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). 

Art. 2º – A operação de crédito obedecerá às seguintes condições financeiras:  

a) valor: US$128,500,000.00; 

b) prazo de utilização: até 31 de dezembro de 1996; 

c) amortização: parcelas iguais de US$5,425,000.00 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil 
dólares norte-americanos),pagáveis semestralmente, de 15 de maio de 1996 a 15 de novembro de 2007; 

d) juros: exigíveis semestralmente com base no custo de captação do Banco, calculados no semestre 
anterior mais spread de 05% a.a.; 

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

Art. 3º – A autorização concedida pela Resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias, contados da data de sua publicação. 

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

Senado Federal, 8 de outubro de 1993. – Senador Chagas Rodrigues, 1º Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

DCN (Seção II), 9-10-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 80 – DE 1993 

Autoriza a República Federatica do Brasil a contratar 
operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, no valor equivalente a até 
US$267,000,000.00, objetivando financiamento parcial do Projeto 
de Modernização e Ampliação da Rodovia Fernão Dias (BR-381) – 
primeira etapa. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a República Federativa do Brasil, nos termos da Resolução nº 96, de 1989, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, no valor equivalente a até US$267,000,000.00 (duzentos e sessenta e sete milhões 
de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único – Destinam-se os recursos do contrato, ora autorizado, ao financiamento parcial do 
Projeto de Modernização e Ampliação da Rodovia Fernão Dias – primeira etapa, a ser realizado pelo 
Ministério dos Transportes – Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER, tendo como co-
executores o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER/MG e o Departamento de 
Estradas de Rodagem de São Paulo – DER/SP. 

Art. 2º – São as seguintes as condições da operação de crédito:                                                

a) valor: U$$267,000,000.00, de principal; 

b) finalidade: auxiliar o financiamento do Projeto de Modernização e Ampliação da Rodovia Femão 
Dias – primeira etapa, que ficará a cargo do Ministério dos Transportes/SNER, tendo como co-executores o 
DER/MG e o DER/SP; 

c) juros: a taxa de juros será determinada pelo custo de empréstimos qualificados para o semestre 
anterior, acrescida de uma margem razoável, expressa em termos de percentagem anual, que o BID 
estabelecerá periodicamente de acordo com sua política sobre taxa de juros; 

d) comissão de compromisso (Commitment Fee): 0,75% a.a. sobre o montante não desembolsado, 
contada a partir de sessenta dias após a data de assinatura do contrato e exigida semestralmente; 



e) condições de pagamento: 

– do principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo mutuário mediante o pagamento de 
prestações semestrais, consecutivas e, tanto quanto possível, iguais, a primeira das quais será paga seis 
meses após a data prevista para o desembolso final dos recursos, e a última vinte anos após a data do 
contrato; 

– dos juros: semestralmente vencidos, começando aos seis meses da data do contrato; 

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

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

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

Senado Federal, 8 de outubro de 1993. – Senador Chagas Rodrigues, 1º Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

DCN (Seção II), 9-10-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 81 – DE 1993 

Autoriza a República Federativa do Brasil a celebrar 
contrato de assunção da dívida de responsabilidade da 
Companhia Brasileira de Infra-Estrutura Fazendária – INFAZ, 
junto ao consórcio liberado pelo Lloyds Bank PLC, no valor de 
US$108,631,75158, DM19.058.178,51 e Lti32.698.543.132. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a República Federativa do Brasil, nos termos da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990 e na 
forma das Resoluções nº 96 de 1989, e 17, de 1992, do Senado Federal, autorizada a celebrar contrato de 
assunção de divida de responsabilidade da Companhia Brasileira de Infra-Estrutura Fazendária – INFAZ, no 
valor de US$108,631,751.58 (cento e oito milhões, seiscentos e trinta um mil, setecentos e cinquenta e um 
dólares norte-americanos e cinquenta e oito centavos), DM19.058.178,58 (dezenove milhões, cinquenta e 
oito mil, cento setenta e oito marcos alemães e cinquenta e um centavos) a Lit32.698.543.132 (trinta e dois 
bilhões, seiscentos e noventa e oito milhões, quinhentos e quarenta e três mil e cento e trinta duas liras 
italianas), junto ao consórcio de bancos liderados pelo Lloyds Bank PLC. 

Art. 2º – A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias, a contar de sua publicação. 

Senado Federal, 8 de outubro de 1993. – Senador Chagas Rodrigues, 1º Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

DCN (Seção II), 9-10-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 82 – DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar 
operação de crédito externo no valor global de 
Cr$14230.600.000,00, equivalentes a US$200,000,000.00, 
destinada à aplicação em projetos de saneamento, educação, 
segurança e de meio ambiente, 



O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos da Resolução nº 36, de 
1993, do Senado Federal, a realizar operação de crédito externo no valor global de CR$14.230.600.000,00 
(quatorze bilhões, duzentos e trinta milhões e seiscentos mil cruzeiros reais), equivalentes a 
US$200,000,000.00 (duzentos milhões de dólares norte-americanos), destinada à aplicação em projetos de 
saneamento, educação, segurança e de meio ambiente, em projeto definido no Plano Plurianual de 
Investimentos do Estado. 

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

a) valor pretendido: CR$ 14.230.600.000,00, equivalentes a US$ 200,000,000.00, considerando a 
cotação de 31 de julho de 1993, em notas, as quais serão lançadas em duas séries (séries A e séries B, 
respectivamente), simultaneamente, de CR$ 7.115.300.000,00 (sete bilhões, cento e quinze milhões e 
trezentos mil cruzeiros reais), equivalentes a US$100,000,00.00 (cem milhões de dólares norte-
americanos), em 31 de julho de 1993, cada uma; 

b) denominação: as notas serão emitidas com denominações de US$50,000.00 (cinquenta mil dólares 
norte-americanos) e US$100,000.00 (cem mil dólares norte-americanos) ; 

c) prazo final da emissão:    

 Série A: cinco anos;                                             

 Série B: seis anos; 

d) coupon de juros: 

Série A: com base nas condições de mercado do momento do lançamento do coupon terá valor de 
até 294 (duzentos e noventa e quatro) pontos-base acima da taxa de juros dos Treasury Bonds emitidos 
pelo Tesouro dos Estados Unidos da América para o prazo de cinco anos; 

Série B: com base nas condições de mercado do momento do lançamento, o coupon terá um valor de 
até 331 (trezentos e trinta e um) pontos-base acima da taxa de juros dos Treasury Bonds emitidos pelo 
Tesouro dos Estados Unidos da América para o prazo de seis anos. 

e) preço da emissão: 100% do valor do principal dos Fixed Rate Notes para as séries A e B; 

f) taxa de retorno do investidor: 

Série A: 7,64% a.a., com base nas taxas do dia 9 de setembro de 1993; 

Série B: 8,12% a.a., com base nas taxas do dia 9 de setembro de 1993; 

g) taxa de retorno da operação: com base nas premissas acima, o custo total da operação (excluídas 
as despesas gerais) será de 8,13% a.a., para a Série A e 8,55% a.a., para a Série B; 

h) comissões: 2% flat sobre o valor da emissão, compreendido management, underwriting, selling, e 
arrangement fees; 

i) despesas gerais: despesas legais no Brasil e no exterior operacionais (fax, telefonemas, viagens, 
etc), despesas referentes às comissões de agentes, impressão de prospectos e das Notas, que totalizarão 
até US$575,000.00 (quinhentos e setenta e cinco mil dólares norte-americanos), dentre os quais serão 
destinados, no limite, US$250,000.00 (duzentos e cinquenta mil dólares norte-americanos) para despesas 
legais; 

j) listagem: Bolsa de Valores de Luxemburgo;      

k) forma de colocação: pública; 

I) condições de pagamento: 

– do principal: Série A: em uma única parcela, sessenta meses após o ingresso das divisas (Ballon 
Payment); 

– dos juros: semestralmente postecipados; 

– das comissões: simultaneamente ao ingresso das divisas; 

– das despesas com agente fiscal, pagamento e de listagem: US$30,000.00 (trinta mil dólares norte-
americanos), simultaneamente ao íngresso das divisas;  

– das despesas: após a emissão do Certificado de Registro, mediante comprovação; 



m) Imposto de Renda: ônus de tributação assumido pelo emissor, motivo pelo qual estará isento do 
Imposto de Renda na Fonte sobre a remessa de juros, comissões, despesas, descontos e demais encargos, 
na forma do art. 150, da Constituição, e da Portaria nº 164, de 28 de março de 1988, do Ministério da 
Fazenda. 

n) objeto dos "Warrants:" cada Warrant dará ao seu portador o direito de comprar 10.000.00 ações 
preferenciais da Companhia Energética de Minas Gerais –CEMIG, ao preço do exercício. Os Warrants 
serão emitidos em suas séries, Série A e Série B, anexadas às notas de suas respectivas séries; 

o) preço do exercício dos ”Warrants:” 30% acima do preço de mercado das ações preferenciais da 
CEMIG, tanto para as Séries A quanto paras as Séries B, fixado com base nas cotações médias 
ponderadas pelas respectivas quantidades, nos trinta últimos pregões nas Bolsas de Valores do Rio de 
Janeiro e São Paulo, anteriores à data de pré-marketing, convertidos em dólares norte-americanos à PTAX- 
800/compras válidas para os mesmos dias dos pregões utilizados como base para o cálculo deste preço, 
não devendo ser inferior ao preço médio de mercado das ações à epoca do lançamento, conforme o art. 2º 
da Carta-Circular nº 2.324, de 1992, do Banco Central; 

p) quantidade de "Warrants" emitidos: a ser determinada na época do lançamento dos títulos; 

q) prazo de duranção dos "Warrants:" um mil e cem dias a partir da data de emissão; 

r) negociabilidade dos "Warrants:" os Warrants poderão ser negociados separadamente dos Fixed 
Rate Notes no mercado secundário; 

s) período de exercício dos "Warrants:" a partir do 61º dia após a emissão dos Warrants, até o fim do 
prazo de duração dos mesmos; 

t) exercício dos Warrants: o exercício dos Warrants se dará através do enquadramento do  
investimento ou seu agente em qualquer dos Anexos à Resolução nº 1.289, de 20 de março de 1987; 

u) cronograma tentativo de colocação: 

– pré-marketing: 15 de dezembro de 1993; 

– desembolso: 20 de dezembro de 1993; 

v) data limite para desembolso: sessenta dias a partir da autorização formal; 

x) destinação dos recursos: projetos de saneamento, educação, segurança, meio ambiente e outros 
investimentos definidos no Plano Plurianual de Investimentos do Estado de Minas Gerais; 

z) garantidor: não há. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias contados da data de sua publicação. 

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

Senado Federal, 8 de outubro de 1993. – Senador Chagas Rodrigues, 1º Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

DCN (Seção II), 9-10-93 

_________________ 

                 RESOLUÇÃO N. 83 – DE 1993 

Suspende, nas termos do Acórdão proferido pelo Supremo 
Tribunal Federal, a execução da Lei nº 1394, de 2 de dezembro de 
1988, do Estado do Rio de Janeiro, referente ao adicional do 
Imposto de Renda. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É suspensa a execução da Lei nº 1.394, de 2 de dezembro de 1988, do Estado do Rio de 
Janeiro, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do 
Recurso Extraordinário nº 140.887-1 – Rio de Janeiro. 



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

Senado Federal, 18 de outubro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 20-10-93 

_________________ 

                       RESOLUÇÃO N. 84 – DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a contratar 
operação de crédito junto à Financiadora de Estudos e Projetos - 
FI-NEP, no valor de Cr$19.776.804,00 para financiamento do 
"Programa de Consolidação do Sistema Rodoviário do 
Maranhão". 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Maranhão autorizado a contratar, nos termos da Resolução nº 
36, de 1992, do Senado Federal, operação de crédito junto à Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, 
no valor de CR$ 19.776.804,00 (dezenove milhões, setecentos e setenta e seis mil e oitocentos e quatro 
cruzeiros reais), a preços de fevereiro de 1993. 

Parágrafo único – Os recursos referidos neste artigo são destinados ao financiamento do Projeto 
Programa de Consolidação do Sistema Rodoviário do Maranhão", a ser desenvolvido pelo DER/MA. 

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

a) valor pretendido: Cr$19.776.804,00, a preços de fevereiro de 1993; 

b) data provável para desembolso dos recursos: 20 de maio de 1993; 

c) juros: doze por cento ao ano; 

d) atualização monetária: reajustável pela Taxa Referencial; 

e) garantia: ICMS ou FPE: 

f) destinação dos recursos: financiamento do Projeto Programa de Consolidação do Sistema 
Rodoviário do Maranhão", a ser desenvolvido pela DER/MA; 

g) condições de pagamento: 

– do principal: em trinta e sete parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencíveis no dia 20 de cada 
mês; 

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

Art. 3º – O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias, 
contados a partir de sua publicação. 

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

Senado Federal, 20 de outubro de 1993. – Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II ), 22-10-93  

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 85 – DE 1993 

Autoriza a cessão e transferência de direitos e obrigações 
de arrendamento mercantil que especifica, firmados da extinta 
Empresa de Portos do Brasil – PORTOBRÁS SA. 



O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a União autorizada a celebrar instrumentos de cessão e transferência de direitos e 
obrigações decorrentes dos contratos de arrendamento mercantil firmados pela extinta Empresa de Portos 
do Brasil – PORTOBRÁS S.A., abaixo discriminados: 

I – Companhia Docas de São Paulo (CODESP): contrato de arrendamento mercantil celebrado com a 
Manufactures Hanover Arrendamento Mercantil S.A., com saldo devedor, a 28 de fevereiro de 1992, no 
valor de Cr$ 4.160.448.833,57 (quatro bilhões, cento e sessenta milhões, quatrocentos e quarenta e oito 
mil, oitocentos e trinta e três cruzeiros e cinquenta e sete centavos); e contrato de arrendamento mercantil 
celebrado com a Unibanco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil S.A., com saldo devedor, a 28 de 
fevereiro de 1992, no valor de Cr$362.732.458,00 (trezentos e sessenta e dois milhões, setecentos e trinta 
e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito cruzeiros); 

II – Companhia Docas do Rio de Janeiro (CODERJ): contrato de arrendamento mercantil celebrado 
com a Manufactures Hanover Arrendamento Mercantil S.A., com saldo devedor, a 28 de fevereiro de 1992, 
no valor de Cr$2.710.931,655,86 (dois bilhões, setecentos e dez milhões, novecentos e trinta e um mil, seis 
centos e cinquenta e cinco cruzeiros e oitenta e seis centavos); contrato de arrendamento mercantil 
celebrado com a Unibanco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil S.A., com saldo devedor, a 28 de 
fevereiro de 1992, no valor de Cr$725.464.916,00 (setecentos e vinte e cinco milhões, quatrocentos e 
sessenta e quatro mil, novecentos e dezesseis cruzeiros); e contrato de arrendamento mercantil celebrado 
com a Companhia Interatlântico de Arrendamento Mercantil, com saldo devedor, a 28 de fevereiro de 1992, 
no valor de Cr$1.535.240.838,77 (um bilhão, quinhentos e trinta e cinco milhões, duzentos e quarenta mil, 
oitocentos e trinta cruzeiros e setenta e sete centavos); 

III – Companhia Docas do Espirito Santo (CODESA): contrato de arrendamento mercantil celebrado 
com a Unibanco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil SA., com saldo devedor, a 28 de fevereiro de 1992, 
no valor de Cr$362.732.458,00 (trezentos e sessenta e dois milhões, setecentos e trinta e dois mil, 
quatrocentos e cinquenta e oito cruzeiros); 

IV – Comapanhia Docas da Bahia (CODEBA): contrato de arrendamento mercantil celebrado com a 
Unibanco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil S.A., com saldo devedor, a 28 de fevereiro de 1992, no 
valor de Cr$362.732.458,00 (trezentos e sessenta e dois milhões, setecentos e trinta e dois mil, 
quatrocentos e cinquenta e oito cruzeiros); 

V – Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN): contrato de arrendamento mercantil 
celebrado com a Unibanco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil S.A., com saldo devedor, a 28 de 
fevereiro de 1992, no valor de Cr$362.732.458,00 (trezentos e sessenta e dois milhões, setecentos e trinta 
e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito cruzeiros). 

Art. 2º – As operações mencionadas no art. 1º da presente resolução não serão computadas nos 
limites de endividamento da União, a que se refere o art. 3º da Resolução nº 96, do Senado Federal. 

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

Senado Federal, 20 de outubro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 22-10-93 

_________________ 

                      RESOLUÇÃO N. 86 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu – 
PR, a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do 
Paraná S.A. – BANESTADO, no valor de CR$4500.000,00, a preços 
de março de 1993. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu (PR), nos termos da Resolução nº 36, de 
1992, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná 



S.A. – BANESTADO, no valor de CR$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil cruzeiros reais), a 
preços de março de 1993. 

Art. 2º – A operação de crédito a que se refere o artigo anterior será realizada de conformidade com 
as seguintes condições e características: 

a)valor pretendido: Cr$4.500.000,00, a preços de março de 1993;                                                                     
b) juros: 12% a.a.; 

c) prazo para desembolso dos recursos: até doze meses; 

d) atualização monetária: rejustável pela Taxa Referencial; 

e) garantia: caução das parcelas que se fizerem necessárias do produto da arrecadação tributária 
municipal das quotas-partes do ICMS; 

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

g) condições de pagamento: 

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

– das juros: não existe período de carência. 

Art. 3º – O prazo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias, a contar da 
publicação desta Resolução. 

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

Senado Federal, 21 de outubro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente.  

_________________ 

DCN (Seção II), 22-10-93 

_________________ 

              RESOLUÇÃO N. 87 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sertaneja (PR) a 
contratar operação de crédito junto ao Banco Do Estado do 
Paraná SA. – BANESTADO, no valor de CR$6.700.000,00 (seis 
milhões e setecentos mil cruzeiros reais), utilizando recursos do 
Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU. 

O Senador Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Sertaneja (PR), nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. – 
BANESTADO, no valor de CR$6.700.000,00 (seis milhões e setecentos mil cruzeiros reais). 

Parágrafo único – Os recursos referidos neste artigo, provenientes do Programa Estadual de 
Desenvolvimento Urbano – PEDU, serão destinados à execução de projetos de infra-estrutura urbana e 
desenvolvimento institucional. 

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

a) valor pretendido: CR$6.700.000,00, a preços de abril de 1993; 

b) juros: 12% a.a.; 

c) prazo para desembolso dos recursos: até doze meses; 

d) atualização monetária: reajustável pela Taxa Referencial; 

e) garantia: parcelas do ICMS: 

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



g) condições de pagamento: 

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

– dos juros: não existe período de carência 

Art. 3º – O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias, 
contados a partir da sua publicação. 

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

Senado Federal, 21 de outubro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 22-10-93 

_________________ 

           RESOLUÇÃO N. 88 – DE 1993 

Suspende, nos termos do acórdão proferido pelo Supremo 
Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 114.078-
0, do Estado de Alagoas, a execução do Decreto nº 2.218, de 29 
de dezembro de 1983, da Prefeitura Municipal da capital daquele 
Estado. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – Fica suspensa a execução do Decreto nº 2.218, de 29 de dezembro de 1983, da Prefeitura 
Municipal de Maceió, Estado de Alagoas. 

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

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

Senado Federal, 27 de outubro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 28-10 93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 89 – DE 1993 

Autoriza a União a celebrar contrato bilateral de 
reescalonamento de seus créditos junto à República da Zâmbia, 
ou suas agências, renegociadas no âmbito do Clube de Paris, em 
23 de julho de 1992. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a União, nos termos do art. 52, V, da Constituição Federal, autorizada a celebrar contrato 
bilateral com a República da Zâmbia, ou suas agências governamentais, relativo aos créditos do Brasil 
renegociados no âmbito do Clube de Paris, de acordo com os parâmetros fixados nas Atas de Entendimento 
(Agreed Minutes), acordadas em 4 de março de 1986 – Fase III; 12 de julho de 1990 – Fase IV; e 23 de 
julho de 1992 – Fase V. 

Art. 2º – O valor do principal e juros do crédito do Brasil, objeto desta autorização, é de 
US$45,200,000.00 (quarenta e cinco milhões e duzentos mil dólares), posição não consolidada em 1º de 
junho de 1992, sendo que cem por cento dos valores do principal e dos juros (excluindo juros sobre atrasos) 
devidos em 30 de junho de 1992, inclusive, e não-pagos e cem por cento dos valores de principal e de juros 
(excluindo juros sobre atrasados) devidos a partir de 1º de julho de 1992 até 31 de março de 1995, 
inclusive, e não-pagos sobre os créditos, empréstimos e consolidação citados nos parágrafos 1a), 1b) e 1c) 



constantes da Ata de Entendimentos datada de 23 de julho de 1992, serão reescalonados da seguinte 
forma: 

I – prazo: 25 anos, com 14 anos de carência; 

II – taxa e condições de juros: serão determinadas bilateralmente entre a União e o Governo da 
República da Zâmbia, com base na Taxa Apropriada de Mercado, nos termos da mencionada Ata de 
Entendimento. 

Art. 3º – Aplica-se a esta autorização, no que couber, o disposto na Resolução nº 82, de 1990, do 
Senado Federal. 

Art. 4º – A União encaminhará ao Senado Federal cópia do contrato bilateral a que se refere a 
presente autorização, no prazo de quinze dias após a assinatura do respectivo instrumento, devidamente 
traduzido para a língua portuguesa. 

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

Senado Federal, 28 de outubro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

* Tomar inexistente a Resolução nº 76, de 1993, no Diário do Congresso Nacional, Seção II, por não 
ter sido aprovada sua Redação Final.  

_________________ 

DCN (Seção II), 30-10-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 90 – DE 1993 

Autoriza a distribuição consolidada das opções definitivas 
dos credores privados do Brasil, de que trata o art. 16 da 
Resolução nº 98, de 1992, e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a União autorizada a celebrar os contratos de operações externas de natureza financeira, 
junto aos credores da dívida externa do setor público, respeitada a distribuição consolidada das opções 
definitivas pelos instrumentos de que trata o art. 3º da Resolução nº 98, de 1992, na conformidade da 
Mensagem Presidencial nº 364, de 14 de outubro de 1993. 

§ 1º – Em nenhuma hipótese o total das opções dos credores deve se situar em patamar superior a 
40% da dúvida consolidada, no que respeita ao instrumento referido no art. 3º, II, da Resolução nº 98, de 
1992. 

§ 2º – O total das opções dos credores pelo instrumento referido no art. 3º, I, da Resolução nº 98, de 
1992, não deverá se situar em patamar inferior a 35%, admitida a variação a menor, desde que o total das 
opções de que trata o parágrafo anterior se situe em nível abaixo de 35%. 

Art. 2º – Os dispositivos abaixo da Resolução nº 98, de 1992, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 2º – ......................................................................................................................................... 

I – obrigações externas decorrentes de contratos de empréstimos de médio e longo prazos, 
celebrados por entidades do setor público e pela empresa binacional ITAIPU junto a credores privados 
externos, objeto do acordo plurianual de reestruturação firmado em 1988 (MYDFA), tenham ou não os 
respectivos montantes sido depositados junto ao Banco Central, nos termos do MYDFA. O objeto do 
presente acordo difere daquele reestruturado pelo MYDFA em três particularidades; 

a) são cabidas obrigações cujos valores tornaram-se livremente imbatíveis ao exterior em virtudes 
das Resoluções nºs 1.838 e 2.014 do Conselho Monetário Nacional – setores privado, financeiro 
nacional, bem como Petrobrás e Companhia Vale do Rio Doce e suas subsidiárias; 

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



III – os montantes relativos a juros devidos nos termos dos contratados acima enumerados, e não 
pagos no decorrer dos anos de 1991, 1992, 1993 e 1994, até o momento da implementação deste acordo, 
atualizados até a data da novação e acrescidos de remuneração. 

Art. 3º – .................................................................................................................................................... 

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

VIII – Bônus de Phase-In. São bônus que serão emitidos durante o período em que o Governo 
brasileiro estiver alocando recursos para as cauções para serem posteriormente substituídos por bônus ao 
par ou bônus de desconto. Esse ativo terá prazo de dez anos, com dois e meio de carência. Serão pagos 
em dezesseis parcelas semestrais iguais. A taxa de juros será, para bônus Phase-In a serem trocados por 
bônus ao par, LIBOR + 13/16 de 1% a.a. ou a taxa dos bônus ao par, o que for maior, e, para Bônus de 
Phase-In a serem trocados por bônus de desconto, LIBOR+ 13/a6 de 1% a.a; 

IX – Bônus de Juros atrasados. Esse ativo envolve troca ao par pela parcela remanescente dos juros 
não pagos em 1991, 1992, 1993 e 1994 até a data de emissão dos novos títulos. Este bônus terá prazo de 
doze anos, com três de carência. Os juros serão flutuantes: LIBOR semestral mais spread de 13/16 de 1% 
a.a. 

Parágrafo único – Os bônus descritos neste artigo serão emitidos em dólares norte-americanos ou, 
nos casos expressos no Sumário de Principais Termos (Sheet), de que trata o art. 1º desta Resolução, em 
libras esterlinas e em marcos alemães. Na hipótese de marcos alemães, a garantia de principal descrita nos 
incisos II e III deste artigo consistirá em títulos a serem emitidos por entidade oficial alemã, a ser designada 
de comum acordo pelo Brasil. 

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

Art. 5º – A materialização do acordo referido no art. 1º desta resolução dar-se-á por meio de 
contratos definitivos, que disporão sobre novação parcial da dívida mediante a emisão dos novos 
instrumentos até 31 de julho de 1993, prorrogável até 28 de fevereiro de 1994. 

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

Art. 13 – Da parcela do Parallel Financing Agreement que poderia ter sido convertida ao par em 
investimentos diretos no Brasil – denominada investment feature –, poderá ser utilizado pelos credores, para 
capitalização de instituições financeiras, de controladora de instituições financeiras, de empresas 
controladoras brasileiras e de holding de empresa brasileira direta ou indiretamente controlada por credor 
originário, o limite máximo de um bilhão, quinhentos e noventa milhões de dólares norte-americanos. 

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

Art. 15 – As entidades da administração direta de Estados e Municípios, da administração direta da 
União e da empresa binacional ITAIPU que não hajam efetivados os depósitos no Banco Central, nos 
termos das Resoluções nºs 1.541 e 1.564 do Conselho Monetário Nacional, deverão firmar com a União 
contratos de financiamento da dívida nas mesmas condições avençadas com os credores externos, 
mediante garantias idôneas. 

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

§ 2º – Em consonância com o disposto na Lei nº 8.388 de 30 de dezembro de 1991, a União 
repassará, quando da renegociação de seus créditos junto a entidades da administração federal indireta, 
aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias, fundações públicas, 
empresas nas quais detenham, direta ou indiretamente o controle acionário, bem como à empresa 
binacional Itaipu, as mesmas condições de pagamento e de refinanciamento obtidos pelo Brasil junto aos 
credores da dívida externa. 

§ 3º – Além das garantias previstas no parágrafo único do art. 6º da lei nº 8.388, de 1991, os Estados, 
os Municípios, as entidades da administração federal, indireta e a empresa binacional Itaipu ficam obrigadas 
a aportar, sempre que necessário, outras garantias idôneas, imediatamente realizáveis e/ou incidentes 
sobre suas receitas, inclusive consistentes na caução das cotas ou parcelas de que são titulares, nos 
termos do art. 159 da Constituição Federal. 

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

Art. 17 – Em qualquer hipótese, cópias dos atos, contratos ou acordos firmados com base no 
disposto nesta Resolução serão enviados pelo Poder Executivo ao Senado Federal até seis meses após a 
data de permuta, na forma original e devidamente traduzidos para a língua portuguesa." 



Art. 3º – A expressão "bancos credores", utilizada na Resolução nº 98, de 1992, fica alterada para 
"credores externos". 

Art. 4º – As datas de conversão (Conversion Date) mencionadas no Sumário de Principais Termos, 
aprovado pela Resolução nº 98, de 1992, ficam alteradas para 17 de setembro de 1993 e 18 de outubro de 
1993. 

Art. 5º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, 4 de novembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 5-11-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 91 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Céu Azul – PR, a 
contratar operação de crédito no valor de CR$27.828,240,29 (vinte 
e sete milhões, oitocentos e vinte e oito mil, duzentos e quarenta 
cruzeiros reais e vinte e nove centavos), junto ao Banco do 
Estado do Paraná SA. – BANESTADO. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Céu Azul – PR, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor de até CR$27.828.240,29 (vinte e sete milhões, oitocentos e vinte e oito mil, duzentos e quarenta 
cruzeiros reais e vinte e nove centavos), a preços de junho de 1993, junto ao Banco do Estado do Paraná 
S.A. – BANESTADO. 

Parágrafo único – Os recursos advindos da operação de crédito referida no caput deste artigo 
destinam-se à realização de obras de infraestrutura urbana no município, através do Programa Estadual de 
Desenvolvimento Urbano – PEDU. 

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

a) valor: CR$27.828.240,29 (vinte e sete milhões, oitocentos e vinte e oito mil, duzentos e quarenta 
cruzeiros reais, e vinte e nove centavos) a preços de junho de 1993; 

b) juros: doze por cento ao ano; 

c) atualização monetária: reajustável pela Taxa Referencial – TR; 

d) garantia: ICM; 

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

f) condições de pagamento: 

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

– dos juros: não existe período de carência. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo máximo de 
duzentos e setenta dias, contados da data de sua publicação. 

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

Senado Federal, 4 de novembro de 1993. – Senador Humberto Lucena Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 5-11-93 

_________________ 



RESOLUÇÃO N. 92 – DE 1993 

Estabelece a estrutura do Centro de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos do Senado Federal e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – A Subseção II da Seção VII do Capítulo II do Título II do Livro 1 do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“ SUBSEÇÃO II 

Do Centro de Desenvolvimento de Recursos 

Humanos do Senado Federal 

Art. 81 – ....................................................................................................................................................  

Art. 82 – .................................................................................................................................................... 

Art. 83 – .................................................................................................................................................... 

Art. 84 – .................................................................................................................................................... 

Parágrafo único – São órgãos da Diretoria Executiva: 

I – Gabinete; 

II – Coordenação de Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal; 

III – Coordenação de Desenvolvimento Organizacional; 

IV – Coordenação de Recrutamento e Seleção de Pessoal; 

V – Coordenação de Administração. 

Art. 85 – .................................................................................................................................................... 

Art. 86 – À Coordenação de Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal compete executar estudos e 
pesquisas destinados a identificar necessidades de treinamento de servidores do Senado Federal; elaborar 
plano de cursos de treinamento interno e externo, promover ações diversificadas que possibilitem o 
desenvolvimento dos recursos humanos da Casa, absorver, desenvolver e aplicar tecnologias de educação 
que facilitem a capacitação e o aperfeiçoamento de servidores, prestar informações e/ou assessoramento à 
Diretoria Executiva em assuntos de sua competência e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 87 – À Coordenação de Desenvolvimento Organizacional compete coordenar e supervisionar o 
processo de planejamento, execução e avaliação de atividades de Desenvolvimento Organizacional, 
Gerencial e de Equipes de trabalho a partir de diagnósticos realizados nos órgãos do Senado Federal; 
prestar informações e/ou assessoramento à Diretoria Executiva em assuntos de sua competência e 
executar outras tarefas correlatas. 

Art. 88 – À coordenação de Recrutamento e Seleção de Pessoal compete planejar e executar, em 
colaboração com outros órgãos, Concursos Públicos para preenchimento de vagas existentes no Quadro de 
Pessoal do Senado Federal e executar outras tarefas correlatas. 

§ 1º – São órgãos da Coordenação de Recrutamento e Seleção de Pessoal; 

I – Seção de Planejamento e Execução de Concursos; 

II – Seção de Pesquisa, Processamento. Análise de Informações, Controle e Acompanhamento. 

§ 2º – À Seção de Planejamento e Execução de Concursos compete sugerir e/ou elaborar instruções 
e programas de concursos externos obedecidas as disposições constitucionais e regulamentares; baixar 
editais dispondo sobre as normas que regulamentam os concursos, promover análise, em articulação com 
os órgãos competentes, quando da elaboração de provas; definir perfis de cargos a que se destinam os 
concursos; definir tipos de seleção adequados aos níveis dos cargos, observadas as peculiaridades de cada 
uma, elaborar editais de resultados e de homologação de concursos públicos e executar outras tarefas 
correlatas. 

§ 3º – À Seção de Pesquisa, Processamento e Análise de Informações compete registar, em arquivo 
próprio, todo material referente a concurso público do Senado Federal em suas diversas etapas; elaborar e 



manter atualizado arquivo de editais de concursos do Senado e de outras instituições para fins de estudo e 
pesquisa; elaborar e manter atualizado arquivo de legislação específica para concursos; manter atualizados 
os registros de candidatos inscritos, classificados e habilitados em concursos públicos, acompanhar os 
procedimentos necessários à homologação de resultados e à posse; sugerir a conveniência e oportunidade 
de prorrogação de prazos de validade de concursos e executar tarefas correlatas. 

Art. 89 – À Coordenação de Administração compete outras controlar e distribuir o material e o 
expediente do órgão, secretariar os órgãos do Cedesen, implantar textos em sistemas adequados; organizar 
a consolidação dos dados estatísticos, proceder ao controle interno do pessoal do órgão e prestar 
informações e/ou assessoramento à Diretoria Executiva em assuntos de sua competência e executar outras 
tarefas correlatas. 

§ 1º – São órgãos da Coordenação de Administração: 

I – Seção de Apoio Administrativo; 

II – Seção de Apoio Técnico-Instrucional. 

§ 2º – À Seção de Apoio Administrativo compete elaborar e consolidar relatório semestral anual do 
órgão; controlar, através de projeções, os dados estatísticos das atividades desenvolvidas; elaborar, 
consolidar e controlar o orçamento do órgão; controlar os processos de cursos, seminários, congressos, 
palestras e outras atividades similares, no País e no exterior, controlar a assinatura do ponto do pessoal, 
requisitar, receber, distribuir e controlar material de expediente: executar serviços datilográficos, 
mecanográficos em geral e/ou entrada de textos em microcomputadores; receber e controlar processos; 
controlar bens patrimoniais, providenciar assinaturas de jornais e revistas especializadas na área de 
recursos humanos; proceder ao controle interno do pessoal do órgão; encaminhar informações aos 
Sistemas de Processamento e Controle de Dados, de acordo com os manuais de procedimentos 
pertinentes, e executar outras tarefas correlatas. 

§ 3º – À Seção de Apoio Técnico-Instrucional compete elaborar manuais, apostilas, álbuns seriados, 
transparências e demais meios necessários à execução de Programas de Treinamento; manter o controle 
de equipamentos necessários ao antendimento da demanda de atividades do órgão, manter cronograma de 
disponibilidade de espaço físico, dentro ou fora das dependências do Senado Federal, para realização de 
eventos e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 90 – Para a consecução de seus objetivos as Coordenações de Treinamento e Aperfeiçoamento 
de Pessoal, de Desenvolvimento Organizacional, de Recrutamento e Seleção de Pessoal e de 
Administração deverão manter estreita articulação entre seus programas de trabalho, podendo utilizar, de 
forma integrada, recursos humanos de cada coordenação." 

Art. 2º – Ficam incluídos, após o art. 316 do Capítulo I do Título III do Regulamento Administrativo do 
Senado Federal, as seguintes seções e artigos, renumerando-se os demais: 

“SEÇÃO XI 

Dos Chefes de Coordenação 

Art. 317 – Aos Chefes de Coordenação incumbe coordenar e controlar a execução das atividades 
compreendidas nas linhas de competências de suas unidades administrativas, manter informado o Diretor 
imediato sobre as atividades da Coordenação; observar e fazer observar as determinações do Diretor 
imediato; comunicar ao Diretor imediato os problemas administrativos dos servidores imediatamente 
subordinados e desempenhar outras atividades peculiares à função. 

Art. 318 – Aos Técnicos de Treinamento incumbe identificar as necessidades de treinamento nas 
áreas Legislativa e Administrativa do Senado Federal; analisar e priorizar as necessidades levantadas, 
compatibilizando os dados levantados com as diretrizes definidas pelo Conselho Técnico do Cedesen, 
observada a dotação orçamentária do órgão para o período; caracterizar as necessidades de treinamentos 
definindo tipos de ação que melhor atendam ao Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos; planejar 
programas de capacitação e/ou aperfeiçoamento de pessoal através de instrutoria interna; pesquisar e 
analisar ofertas de treinamentos disponíveis no mercado; planejar programas de capacitação e/ou 
aperfeiçoamento de pessoal através de instrutoria externa; selecionar, planejar e produzir recursos e/ou 
meios instrucionais, observando as características dos treinandos, do conteúdo e dos próprios meios, de 
forma a atender aos objetivos do processo ensino-aprendizagem; acompanhar a execução do plano de 
treinamento, avaliar as atividades realizadas, elaborar relatórios; elaborar pesquisa na área gerencial e 
organizacional, manter atualizados os dados referentes ao processo de Desenvolvimento Organizacional e 
Gerencial; manter atualizados os dados referentes à literatura atual na área gerencial e organizacional; 



manter intercâmbio com outras organizações que utilizem desenvolvimento organizacional e/ou gerencial; 
dar consultoria na elaboração dos diagnósticos organizacionais, na elaboração dos projetos de mudança 
planejada, no acompanhamento e avaliação de equipes de trabalho; elaborar planos de treinamento 
gerencial, dar consultoria na área gerencial, programar seminários na área organizacional e desempenhar 
outras atividades peculiares à função." 

Art. 3º – O art. 432 do Regulamento Administrativo do Senado Federal passa a vigorar com o 
seguinte acréscimo, renumerando-se os demais itens: 

"Art. 432 – ................................................................................................................................................ 

I – .............................................................................................................................................................. 

VIII – ......................................................................................................................................................... 

IX – Gabinete do Diretor Executivo do Cedesen:  

01 Assistente Tónico    FC-06 

01 Secretário de Gabinete   FC-05 

01 Assistente de Controle de Informação  FC-04 

01 Auxiliar de Gabinete    FC-03 

01 Contínuo     FC-01 

 

Art. 4º – A tabela de Distribuição das Funções Comissionadas, constantes do item III do anexo II do 
Regulamento Administrativo do Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:  

"11.06.00 – Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Senado Federal 

04 Chefes de Coordenação   FC-07 

01 Assistente Técnico    FC-06 

12 Técnicos de Treinamento   FC-06 

01 Secretário de Gabinete   FC-05 

04 Chefe de Seção    FC-05 

04 Assistente de Controle de Informação FC-04 

03 Auxiliar de Gabinete    FC-03 

01 Contínuo     FC-01 

 

"11.01.01 – Subsecretaria de Administração de Pessoal 

04 Chefe de Serviço    FC-07 

01 Assistente Técnico    FC-06 

16 Chefes de Seção    FC-05 

01 Secretário de Gabinete   FC-05 

06 Assistente de Controle de Informação FC-04 

06 Auxiliar de Gabinete    FC-03 

01 Continuo     FC-01  



Art. 5º – A Seção de Avaliação de Desempenho do Serviço de Seleção e Recrutamento de Pessoal 
da Subsecretaria de Administração de Pessoal, artigo 122, parágrafo único, I, e art. 123, é transferida para o 
Serviço de Cadastro Funcional (art. 108). 

Art. 6º – Ficam revogados os arts. 122, 124, 125 e 126 do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal. 

Art. 7º – A Subsecretaria de Administração de Pessoal republicará o Regulamento Administrativo do 
Senado Federal, compatibilizando-o com as disposições desta Resolução. 

Art. 8º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 5 de novembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 6-11-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 93 – DE 1993 

Transforma cargos vagos do Quadro de Pessoal do 
Senado Federal e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – O Quadro de Pessoal do Senado Federal passa a vigorar na forma do Anexo a esta 
Resolução. 

Art. 2º – As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão à conta das dotações 
próprias do Senado Federal. 

Art. 3º – A Subsecretaria de Administração de Pessoal republicará o Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, com as alterações introduzidas por esta Resolução. 

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

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 5 de novembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente.  

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO NOVA 

Categoria: Analista Legislativo 

Nível III 

ÁREA 2 – Apoio Técnico ao Processo Legislativo 

Especialidade: 2.1 – Processo Legislativo 

Total de cargos: 705 

Especialidade: 2.4 – Biblioteconomia 

Total de cargos: 28 

Especialidade: 2.5 – Tradução e Interpretação 

Total de cargos: 05 

ÁREA 4 – Controle Interno 

Especialidade: 4.1 – Contabilidade 

Total de cargos: 07 

Categoria: Analista Legislativo 

Nível III 

ÁREA 2 – Apoio Técnico ao Processo Legislativo 

Especialidade: 2.1 – Processo Legislativo 

Total de cargos: 670 

Especialidade: 2.4 – Biblioteconomia 

Total de cargos: 30 

Especialidade 2.5 – Tradução e Interpretação 

Total de cargos: 07 

ÁREA 4 – Controle Interno 

Especialidade: 4.1 – Contabilidade 

Total de cargos: 16 



ÁREA 8 – Comunicação Social. 

Eventos e Contatos 

Especialidade: 8.1 – Comunicação Social 

Total de cargos: 54 

ÁREA 8 – Comunicação Social. 

Eventos e Contatos 

Especialidade: 8.1 – Comunicação Social 

Total de cargos: 67 

 
SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO NOVA 

Categoria: Técnico legislativo Nível II 

ÁREA 2 – Apoio Técnico ao Processo Legislativo 

Especialidade: 2.2 – Assistência a Plenários e 
Portaria 

Total de vagas: 220 

ÁREA 3 – Apoio Técnico Administrativo 

Especialidade: 3.1 – Administração 

Total de vagas: 97 

Especialidade: 3.2 – Datilografia 

Total de cargos: 64 

Categoria: Técnico Legislativo Nível II 

ÁREA 2 – Apoio Técnico ao Processo Legislativo 

Especialidade: 2.2 – Assistência a Plenários e 
Portaria 

Total de cargos: 196 

ÁREA 3 – Apoio Técnico Administrativo 

Especialidade: 3.1 – Administração 

Total de cargos: 131 

Especialidade: 3.2 – Datilografia 

Total de cargo: 18 

 

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO NOVA 

Categoria: Auxiliar Legislativo 

ÁREA 8 – Serviços Gerais 

Especialidade: Portaria 

Total de cargos: 25 

Total Geral: 1205     Total Geral: 1205 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 94 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Iguaraçu (PR) a contratar 
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. – 
BANESTADO, no valor equivalente a CR$3.200.000,00, a preços 
de maio de 1993, dentro do Programa Estadual de 
Desenvolvimento Urbano – PEDU. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Iguaraçu (PR), nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. – 
BANESTADO, no valor equivalente a CR$3.2000.000,00 (três milhões e duzentos mil cruzeiros reais) a 
preços de maio de 1993. 

Parágrafo único – Destinam-se os recursos referidos no caput deste artigo à execução de obras de 
infra-estrutura no Município, no âmbito do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU, 
financiado pelo Tesouro Estadual e pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – 
BIRD. 

Art. 2º – A operação de crédito a que se refere o artigo anterior será realizada de conformidade com 
as seguintes condições e características: 

a) valor da operação: valor correspondente a CR$3.200.000,00, a preços de maio de 1993; 



b) juros: 12% a.a.; 

c) atualização monetária: reajustável pela Taxa Referencial;  

d) garantia: ICMA; 

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

f) condições de pagamento: 

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

– dos juros: não existe período de carência. 

Art. 3º – A presente autorização deverá ser utilizada no prazo de duzentos e setenta dias, contados 
da data de sua publicação. 

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

Senado Federal, 10 de novembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 11-11-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 95 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Altônia (PR) a contratar 
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná SA – 
BANESTADO, no valor equivalente a CR$15.600.000,00, a preços 
de abril de 1993, dentro do Programa Estadual de 
Desenvolvimento Urbano – PEDU. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Altônia (PR), nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. – 
BANESTADO, no valor de CR$15.600.000,00 (quinze milhões e seiscentos mil cruzeiros reais), a preços de 
abril de 1993. 

Parágrafo único – Destinam-se os recursos referidos no caput deste artigo à execução de obras de 
infra-estrutura urbana no Município de Altônia (PR), no âmbito do Programa Estadual de Desenvolvimento 
Urbano – PEDU, financiado pelo Tesouro Estadual e pelo Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento. 

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

a) valor pretendida: CR$ 15.600.000,00, a preços de abril de 1993; 

b) juros: 12% a.a.; 

c) atualização monetária: reajustável pela Taxa Referencial; 

d) garantia: ICMS; 

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

f) condições de pagamento: 

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

– dos juros: não existe período de carência. 

Art. 3º – A presente autorização deverá ser utilizada no prazo de duzentos e setenta dias, contados a 
partir da sua publicação. 

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



Senado Federal, 10 de novembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 11-11-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 96 – DE 1993 

Autoriza a União a celebrar contratos de financiamento 
com devedores originais de obrigações financeiras junto a 
credores externos novadas mediante a emissão dos "Brazil 
Investiment Bonds". 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a União autorizada, nos termos do art. 52, VII, da Constituição Federal, a celebrar 
contratos de financiamentos com os devedores originais das obrigações financeiras com credores externos 
novadas mediante a emissão dos "Brazil Investment Bonds". 

Art. 2º – Os contratos de financiamento mencionados no art. 1º estenderão aos devedores originais 
as mesmas condições acordadas pelo Brasil com os credores externos, relativas aos Brazil Investiment 
Bonds, quais sejam: 

I – prazo de resgate de vinte e cinco anos, a contar de 15 de setembro de 1988, com dez anos de 
carência; 

II – pagamento semestral do principal, em 15 de março e 15 de setembro de cada ano; 

III – juros calculados sobre os saldos devedores atualizados à taxa de seis por cento ao ano; 

IV – pagamento semestral de juros, em 15 de março e 15 de setembro de cada ano. 

V – atualização monetária segundo a variação cambial do dólar norte-americano. 

Art. 3º – Visando a resguardar o Erário, os contratos mencionados no art. 1º devem contemplar 
garantias abrangentes para cada classe de devedores, conforme indicado abaixo: 

I – entidades estatais e federais: valores correspondentes às suas receitas próprias; 

II – Estados e Municípios: créditos referidos nos arts. 158, III e IV, e 159, I, a e b, e II, ambos da 
Constituição Federal; 

III – entidades da administração indireta dos Estados e Municípios: importâncias relativas às suas 
receitas próprias, bem como créditos objeto do item anterior, pelo respectivo Estado ou Município, desde 
que haja autorização legislativa para tal; 

IV – empresas privadas: garantias reais, incidentes sobre bens livres e desembaraçados, bem como 
garantias pessoais. 

Art. 4º – O Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional, acordará com 
os devedores originais as condições de ressarcimento na parcela de juros já pagos pela União em nome 
dos referidos devedores. 

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

Senado Federal, 11 de novembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 12-11-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 97 – DE 1993 

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



Paraná S.A. – BANESTADO, dentro do Programa Estadual de 
Desenvolvimento Urbano – PEDU, no valor de até 
CR$65.400.000,00. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Apucarana (PR), nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de empréstimo no valor de até CR$65.400.000,00 
(sessenta e cinco milhões e quatrocentos mil cruzeiros reais), junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. – 
BANESTADO. 

Parágrafo único – A operação de crédito autorizada envolverá recursos do Fundo Estadual de 
Desenvolvimento Urbano) FDU, dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU. 

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

a) valor pretendido: CR$65.400.000,00; 

b) juros: 12% a.a.; 

c) prazo para desembolso dos recursos: 12 meses; 

d) índice de atualização monetária: Taxa Referencial Diária; 

e) garantia: parcela do ICMS; 

f) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura; 

g) condições de pagamento: 

– do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, vencendo-se a primeira doze meses após a 
primeira liberação; 

– dos juros: não existe período de carência. 

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

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

Senado Federal, 16 de novembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 18-11-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 98 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ivorá (RS) a contratar 
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande do 
Sul SA. – BANRISUL, no valor total de CR$2.776.593,96, a preços 
de abril de 1993. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Ivorá (RS), nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – 
BANRISUL, no valor de até CR$2.776.593,96 (dois milhões, setecentos e setenta e seis mil, quinhentos e 
noventa e três cruzeiros reais e noventa e seis centavos), a preços de abril de 1993. 

Parágrafo único – Os recursos advindos da operação de crédito referida no caput deste artigo 
destinam-se à execução do Programa de Melhoria Social. 

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

a) valor pretendido: CR$ 2.776.593,96, a preços de abril de 1993; 

b) prazo de desembolso dos recursos: sessenta dias; 



c) juros: 11,00% a.a; 

d) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV; 

e) garantia: caução das parcelas que se fizerem necessárias do produto da arrecadação tributária 
municipal, inclusive quotas-partes do ICMS e do FPM; 

f) destinação dos recursos: Programa Integrado de Melhoria Social;  

g) condições de pagamento: 

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

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

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

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

Senado Federal, 22 de novembro de 1993. – Senador Chagas Rodrigues, 1º Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

DCN (Seção II), 23-11-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 99 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Três de Maio (RS) a 
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul SA. – BANRISUL, no valor equivalente, em 
cruzeiros reais, a CR$5.509.221.000,00, em valores relativos a 
fevereiro de 1993. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Três de Maio (RS), nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul 
S.A. – BANRISUL, no valor equivalente, em cruzeiros reais, CR$ 5.509.221.000,00 (cinco bilhões, 
quinhentos e nove milhões, duzentos e vinte e um mil cruzeiros), em valores relativos a fevereiro de 1993. 

Parágrafo único – A operação de crédito a que se refere o caput deste artigo destina-se ao 
financiamento de projetos de desenvolvimento institucional e de infra-estrutura urbana. 

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

a) valor pretendido: o valor equivalente, em cruzeiros reais, a CR$5.509.221.000,00, a preços de 
fevereiro de 1993; 

b) prazo para desembolso dos recursos: sessenta dias; 

c) juros: 11% a.a; 

d) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV; 

e) garantia: quotas-partes do ICMS e do FPM; 

f) destinação dos recursos: Programa Integrado de Melhoria Social; 

g) condições de pagamento: 

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

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

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida num prazo de duzentos e 
setenta dias, contados da data de sua publicação. 



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

Senado Federal, 22 de novembro de 1993. – Senador Chagas Rodrigues, 1º Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

DCN (Seção II), 23-11-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 100 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Horizontina (RS) a 
contratar operação de crédito no valor total de CR$3.245.610,00, a 
preços de fevereiro de 1993, junto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul SA. – BANRISUL. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Horizontina (RS), nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CR$3.245.610,00 (três milhões, 
duzentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e dez cruzeiros reais), a preços de fevereiro de 1993, junto ao 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A. – BANRISUL. 

Parágrafo único – Os recursos advindos da operação de crédito referida no caput deste artigo 
destinam-se à execução do Programa Integrado de Melhoria Social. 

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

a) valor: CR$3.246.610,00, a preços de fevereiro de 1993; 

b) prazo para desembolso dos recursos: sessenta dias; 

c) juros: 11% a.a; 

d) autorização monetária: reajustável pelo IGP-FGV; 

e) garantia: caução das parcelas que se fizerem necessárias do produto da arrecadação tributária 
municipal, inclusive quotas-partes do ICMS e do FPM; 

f) destinação dos recursos: Programa Integrado de Melhoria Social; 

g) condições de pagamento: 

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

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

Art. 3º  – A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo máximo de 
duzentos e setenta dias, contados da data de sua publicação. 

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

Senado Federal, 22 de novembro de 1993. – Senador Chagas Rodrigues, 1º Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

DCN (Seção II), 23-11-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 101 – DE 1993 

Autoriza a União a celebrar contratos bilaterais de 
reescalonamento de seus créditos junto à República Islâmica da 
Mauritânia, ou suas agências governamentais, renegociados no 



âmbito do Clube de Paris, conforme Atas de Entendimentos de 16 
de maio de 1985, 15 de junho de 1987, e 26 de janeiro de 1993. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a União autorizada, nos termos do art. 52, V, da Constituição Federal, a celebrar os 
contratos bilaterais com a República Islâmica da Mauritânia, ou suas agências governamentais, relativos 
aos créditos do Brasil renegociados no âmbito do Clube de Paris, de acordo com os parâmetros de 
consolidação e de renegociação fixados nas Atas de Entendimentos (Agreed Minutes), acordados em 16 de 
maio de 1985 (Fase ID, 15 de junho de 1987 (Fase III), e 26 de janeiro de 1993 (Fase V). 

Art. 2º – O valor do principal e de juros do crédito do Brasil objeto desta autorização é de 
US$29,652,616,19 (vinte e nove milhões, seiscentos e cinqüenta e dois mil, seiscentos e dezesseis dólares 
norte-americanos e dezenove centavos) e as condições financeiras básicas a serem firmadas nos 
respectivos instrumentos são as seguintes: 

I – Relativas à Fase II (Ata de Entendimentos de 16 de maio de 1985): 

Valor: US$2,510,575.91 (dois milhões, quinhentos e dez mil, quinhentos e setenta e cinco dólares 
norte-americanos e noventa e um centavos); 

Reescalonamento: 100% dos vencimentos de principal e juros do contrato original no período de 1º 
de abril de 1986 a 31 de março de 1987; 

Amortização: 

– US$2,385,047.11 (dois milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, quarenta e sete dólares norte-
americanos e onze centavos), sendo dez parcelas semestrais iguais, vencíveis a partir de 31 de março de 
1991 até 30 de setembro de 1995; 

– US$125,528.80 (cento e vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e oito dólares norte-americanos e 
oitenta centavos), sendo duas parcelas semestrais iguais, vencíveis em 31 de março de 1987 e 31 de março 
de 1988; 

Juros: Libor + 1,25% a.a pagáveis semestralmente, a partir de 31 de março de 1987; 

Taxa de Administração: 0,25% a.a; 

II – Relativas à Fase III (Ata de Entendimentos de 15 de junho de 1987): 

Valor: US$3,703,608.79 (três milhões, setecentos e três mil seiscentos e oito dólares norte-
americanos e setenta e nove centavos); 

Reescalonamento: 95% dos vencimentos de principal e juros do contrato original no período de 1º de 
abril de 1987 a 31 de março de 1988; 

Amortização: vinte parcelas semestrais iguais, vencíveis a partir de 30 de abril de 1993 até 31 de 
outubro de 2002; 

Juros: 6% a.a. fixos para o período de 1º de junho de 1988 a 31 de dezembro de 1992 e Libor + 1% 
a.a. para o período de 1º de janeiro de 1993 a 31 de outubro de 2002, pagáveis semestralmente a partir de 
31 de outubro de 1988; 

III – Relativas à Fase V (Ata de Entendimentos de 26 de janeiro de 1993): 

Valor: US$23,438,431.49 (vinte e três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e 
um dólares norte-americanos e quarenta e nove centavos); 

Reescalonamento: 100% dos vencimentos de principal e juros dos contratos originais, fases I, II e III, 
da seguinte forma atrasados, até 31 de dezembro de 1992 e vincendos, no período de 1º de janeiro de 1993 
a 31 de dezembro de 1994; 

Amortização: vinte e duas parcelas semestrais iguais, vencíveis a partir de 2 de janeiro de 2009 até 1º 
de julho de 2019; 

Juros: Libor + 1% a.a. pagaveis semestralmente a partir de 1º de julho de 1994; 

Juros de Consolidação: US$15,022.59 (quinze mil, vinte e dois dólares norte-americanos e cinzenta e 
nove centavos) a serem pagos até trinta dias após a vigência desta autorização para a implementação da 
Ata de 26 de janeiro de 1993; 



Penalidade de mora: 1% a.a. acrescida a taxa de juros. 

Art. 3º – Aplica-se a esta autorização, no que couber, o disposto nas Resoluções nºs 82, de 1990, e 
50, de 1993, do Senado Federal. 

Art. 4º – A União encaminhará ao Senado Federal cópia dos contratos bilaterais a que se refere a 
presente autorização, no prazo de quinze dias após a assinatura dos respectivos instrumentos e 
devidamente traduzidos para a língua portuguesa. 

Art. 5º – O prazo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias. 

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

Senado Federal, 22 de novembro de 1993. – Senador Chagas Rodrigues, 1º Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 

DCN (Seção II), 23-11-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 102 – DE 1993 

Autoriza a União a contratar operação financeira de doação 
no valor de Y 63.000.000 (sessenta e três milhões de ienes) entre 
a República Federativa do Brasil, o Banco Internacional de 
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, e o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, destinada à 
assistência técnica do Programa de Controle de Poluição 
Industrial. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a União autorizada, nos termos do art. 52, V, da Constituição Federal, a contratar 
operação de crédito externo de natureza financeira, revestida da forma de doação com encargo, para 
custeamento de assistência técnica ao Programa de Controle de Poluição Industrial. 

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

I – Donatário: República federativa do Brasil, tendo por agente financeiro e executor de projeto o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; 

II – Natureza da operação: Doação onerosa; 

III – Natureza Jurídica do Donatário: Pessoa jurídica de Direito Público interno e externo; 

IV – Doador: Governo do Japão, representado pelo Banco Internacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento; 

V – Moeda: Ienes japoneses; 

VI – Valor: Y 63.000.000 

VII – Finalidade: Custeamento da assistência técnica ao Programa de Controle de Poluição Industrial 
– POLUBRÁS. 

Art. 3º – A integralização dos recursos referentes à operação financeira mencionada no artigo 
anterior está condicionada à sua inclusão no Orçamento Geral da União. 

Art. 4º – O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias 
contados a seguir de sua data de publicação. 

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

Senado Federal, 22 de novembro de 1993. – Senador Chagas Rodrigues, 1º Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência. 

_________________ 



DCN (Seção II), 23-11-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 103 – DE 1993 

Autoriza a União a contratar operação de crédito, junto ao 
Brazilian American Merchant Bank – BANB, no valor de 
£111.505.000, para aquisição e modernização de helicópteros da 
Marinha do Brasil. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a União, nos termos da Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito externo, junto ao Brazilian American Merchant Bank – BANB, com sede em 
Grand Cayman, no valor de £111.505.000 (cento e onze milhões quinhentos e cinco mil libras esterlinas). 

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

a) valor: £111.505.000; 

b) juros: 13% a.a. 

c) flat fee: 0,75%; 

d) condições de pagamento: 

– sinal: 60% do valor do crédito, até dezoito meses da data de eficácia do contrato; 

– principal: dez parcelas semestrais, iguais e consecutivas, vencendo a primeira dezoito meses após 
a data de eficácia do contrato; 

– juros: semestralmente vencidos; 

– flat fee: após a emissão do certificado de autorização. 

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

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

Senado Federal, 25 de novembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 26-11-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 104 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sarandi (PR) a contratar 
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. – 
BANESTADO, no valor de CR$ 32.170.000,00, dentro do Programa 
de Desenvolvimento Urbano – PEDU, para execução de projetos 
de infra-estrutura urbana, naquela municipalidade. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º– É a Prefeitura Municipal de Sarandi (PR), nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. – 
BANESTADO, no valor de CR$ 32.170.000,00 (trinta e dois milhões e cento e setenta mil cruzeiros reais), a 
preços de maio de 1993. 

Parágrafo único – Os recursos referidos neste artigo são provenientes do Fundo Estadual de 
Desenvolvimento Urbano – FDU, e serão destinados à execução de projetos de infra-estrutura urbana 

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



a) valor pretendido: CR$ 32.170.000,00, a preços de maio de 1993; 

b) prazo para desembolso dos recursos: até doze meses; 

c) juros: 12% a. a; 

d) atualização monetária: reajustável pela Taxa Referencial; 

e) garantia: ICMS; 

f) destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana; 

g) condições de pagamento: 

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

– dos juros: não existe período de carência 

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

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

Senado Federal, 26 de novembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 30-11-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 105 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) a contratar 
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. – 
BANESTADO, no valor de CR$ 269.839.900,00, utilizando recursos 
do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Maringá (PR), nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CR$ 269.839.900,00 (duzentos e 
sessenta e nove milhões, oitocentos e trinta e nove mil e novecentos cruzeiros reais). 

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

a) valor pretendido: CR$ 269.839.900,00, a preços de junho de 1993; 

b) juros: 12% a. a.; 

c) atualização monetária: reajustável pela Taxa Referencial; 

d) garantia: ICMS; 

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

f) condições de pagamento: 

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

– dos juros: não existe período de carência 

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

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

Senado Federal, 26 de novembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 



DCN (Seção II), 30-11-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 106 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Jorge do Ivaí (PR) a 
contratar operação de crédito no valor de CR$ 8.000.000,00, junto 
ao Banco do Estado do Paraná S.A. – BANESTADO. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São Jorge do Ivaí (PR), nos termos da Resolução nº 36, de 
1992, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CR$ 8.000.000,00 (oito 
milhões de cruzeiros reais), junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. – BANESTADO. 

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

a) valor pretendido: CR$ 8.000.000,00, a preços de abril de 1993; 

b) juros: 12% a. a.; 

c) prazo para desembolso dos recursos: até doze meses; 

d) atualização monetária: reajustável pela Taxa Referencial; 

e) garantia: parcelas do ICMS; 

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

g) condições de pagamento: 

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

– dos juros: não existe período de carência 

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

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

Senado Federal, 26 de novembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 30-11-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 107 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Tucunduva (RS) a 
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul S.A. – BANRISUL, no valor de Cr$ 
3.211.595.000,00, utilizando recursos do FUNDOPIMES. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Tucunduva (RS), nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul 
S.A. – BANRISUL, no valor de Cr$ 3.211.595.000,00 (três bilhões, duzentos e onze milhões e quinhentos e 
noventa e cinco mil cruzeiros), a preços de fevereiro de 1993. 

Parágrafo único – Os recursos referidos neste artigo são provenientes do Fundo de Investimento do 
Programa Integrado de Melhoria Social – FUNDOPINES, e serão destinados à execução de projetos de 
infra-estrutura urbana e desenvolvimento institucional. 

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



a) valor pretendido: Cr$ 3.211.595.000,00, a preços de fevereiro de 1993; 

b) prazo para desembolso dos recursos: sessenta dias; 

c) juros: 11% a. a.; 

d) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV; 

e) garantia: caução das parcelas que se fizerem necessárias do produto de arrecadação tributária 
municipal, inclusive quotas-parcelas do ICMS e do FPM; 

f) destinação dos recursos: Programa Integrado de Melhoria Social;  

g) condições de pagamento: 

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

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

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

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

Senado Federal,  26 de novembro de l993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 30-11-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 108 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Condor (RS) a Contratar 
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande do 
Sul S.A, no valor de Cr$ 6.264.600.437,00, a preços de maio de 
1993. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Condor (RS), nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande do 
Sul, com as seguintes características e condições: 

a) valor pretendido: Cr$ 6.264.600.437,00 (seis bilhões, duzentos e sessenta e quatro milhões, 
seiscentos mil e quatrocentos e trinta e sete cruzeiros), a preços de maio de 1993 – equivalentes a Cr$ 
3.021.853.402,00 (três bilhões, vinte e um milhões, oitocentos e cinqüenta e três mil e quatrocentos e dois 
cruzeiros), a preços de fevereiro de 1993, atualizados pelo IGP; 

b) juros: 11% a. a.; 

c) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV; 

d) destinação dos recursos: investimentos nas áreas de desenvolvimento institucional (assistência 
técnica) e infra-estrutura urbana (pavimentação e drenagem); 

e) garantia: caução das parcelas que se fizerem necessárias do produto da arrecadação tributária 
municipal, inclusive quotas-partes do ICMS e do FPM; 

f) condições de pagamento: 

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

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

Art. 2º – A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo máximo de 
duzentos e setenta dias, contados a partir de sua publicação. 

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



Senado Federal, 26 de novembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 30-11-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 109 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarulhos (SP) a 
contratar operação de crédito com o Banco Econômico S.A., no 
valor de até CR$ 436.000.000,00. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Guarulhos (SP), nos termos do art. 6º da Resolução nº 36, de 
1992, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de empréstimo no valor de até CR$ 
436.000.000,00 (quatrocentos e trinta e seis milhões de cruzeiros reais), junto ao Banco Econômico S.A. 

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

a) valor pretendido: CR$ 436.000.000,00, a preços de agosto de 1993; 

b) juros: 30% a. a., com repactuação anual; 

c) prazos: trinta e sete meses; 

d) índice de atualização monetária: IGP-M; 

e) garantia: parcelas do ICMS; 

f) liberação: 100% no ato da contratação; 

g) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura; 

h) condições de pagamento: 

– do principal: em vinte e uma parcelas mensais, vencendo-se a primeira dezesseis meses após a 
primeira liberação; 

– dos juros: não existe períodos de carência. 

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

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

Senado Federal, 2 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 3-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 110 – DE 1993 

Estabelece normas de elaboração legislativa do Senado, 
durante o período de funcionamento do Congresso Nacional para 
a revisão da Constituição Federal. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – O Regimento Interno do Senado Federal vigorará, durante o período de funcionamento do 
Congresso Nacional para a revisão da Constituição Federal, com as alterações estabelecidas nesta 
Resolução. 

Art. 2º – As sessões ordinárias do Senado realizar-se-ão às segundas-feiras, das 14h 30 min às 18h 
30 min, e nas quartas e quintas-feiras, das 9h às 13 horas. 



Parágrafo único – As comissões reunir-se-ão, ordinariamente, às terças-feiras, das 9h às 13 horas. 

Art. 3º – As matérias serão incluídas na Ordem do Dia, pelo Presidente, após publicação e 
distribuição, por cópias ou avulsos, das proposições principais, dispensados interstícios. 

Parágrafo único – As proposições protocoladas junto à Secretaria-Geral da Mesa, após 30 de 
novembro somente serão incluídas em Ordem do Dia por decisão do Presidente, ouvidas as Lideranças. 

Art. 4º – As comissões permanentes e temporárias reunir-se-ão preferentemente pela manhã e, em 
qualquer hipótese, em horários não coincidentes com o da Ordem do Dia das sessões plenárias do Senado 
ou do Congresso Nacional. 

Parágrafo único – As decisões das comissões sobre matérias apreciadas terminativamente serão 
comunicadas ao Plenário e poderão ser, no prazo de três dias úteis, objeto de recurso, nos termos do art. 
91, § 4º, para apreciação pelo Plenário. 

Art. 5º – A instrução das matérias incluídas na Ordem do Dia, quando não completada nas 
comissões, o será em plenário, mediante designação do relator pelo Presidente. 

Parágrafo único – O Presidente poderá, em virtude de complexidade da matéria submetida à 
apreciação do Senado, conceder, ao relator que o solicitar, até quarenta e oito horas para proferir parecer. 

Art. 6º – Encerrada a discussão de proposição com apresentação de emendas, sobre estas o relator 
proferirá parecer imediatamente, podendo ser concedido prazo de até vinte e quatro horas, em virtude de 
complexidade das emendas sob exame. 

§1º– Na hipótese de oferecimento de substitutivo, o turno suplementar poderá ser realizado, a 
requerimento de líder, aprovado pelo Plenário, imediatamente após a aprovação do substitutivo em turno 
único. 

§ 2º – Se forem oferecidas emendas na discussão suplementar, aplica-se o disposto no caput deste 
artigo. 

Art. 7º – A redação final e a do vencido, que não dependem de publicação, poderão ser submetidas à 
discussão imediatamente após a apresentação do respectivo parecer, considerando-se aprovadas 
independentemente de votação. 

Art. 8º – Os prazos referidos nos arts. 235 e 277 do Regimento Interno serão de três dias úteis. 

Art. 9º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 10º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 3 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 3-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 111 – DE 1993 

Autoriza a União a conceder garantia a operação de crédito 
externo, no valor equivalente a até US$ 45,546.242.00, a ser 
contratada pela Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS, 
junto ao Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine – 
Mediocredite Centrale. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia à operação de crédito 
externo, no valor equivalente a até US$ 45.546.242.00 (quarenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta e 
seis mil, duzentos e quarenta e  dois dólares norte-americanos), de principal, a ser contratada pela 
Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS, junto ao Istituto per il Credito a Medio Termine – 
Mediocredito Centrale. 

Parágrafo único – A operação de crédito externo referida no caput deste artigo destina-se ao 
financiamento parcial do Projeto de Telefonia Rural do Estado de Mato Grosso, no âmbito do Acordo-



Quadro de Cooperação Econômica, Industrial, Científico-Tecnológico, Técnica e Cultural, assinado em 17 
de outubro de 1989 pela República Federativa do Brasil e pela República Italiana. 

Art. 2º – As condições financeiras básicas da operação de crédito externo a ser garantida pela União 
são as seguintes: 

I) devedor: Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS; 

II) garantidor: República Federativa do Brasil; 

III) credor: Instituto Centrale per il Credito a Medio Termine – Mediocredito Centrale; 

IV) valor. U$ 45,546,242.00; 

V) juros: 1,75% a. a., fixos, sobre os saldos devedores de principal, contados a partir da data de cada 
desembolso; 

V) juros de mora: 1,75% a .a. sobre a quantia em atraso até trinta e cinco dias, de 5% a. a. para o 
período superior a trinta e cinco dias e até um, calculados pela fórmula de juros simples e, após um ano, 
calculados pela fórmula de juros compostos; 

VII) condições de pagamento: 

a) do principal: em trinta parcelas semestrais, iguais e consecutivas, vencendo a primeira no 
sexagésimo sexto mês após a data da efetivação da Convenção Financeira; 

b) dos juros: semestralmente vencidos. 

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

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

Senado Federal, 8 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DO, 9-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 112 – DE 1993 

Autoriza a contratação de operação de crédito externo, 
com garantia da União, no valor equivalente a até US$ 
147,000,000.00, de principal, entre o Estado da Bahia e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada ao 
financiamento parcial do Programa Corredores Rodoviários da 
Bahia. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia da União, entre o 
Estado da Bahia e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada ao financiamento parcial 
do Programa Corredores Rodoviários da Bahia. 

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

a) valor: US$147,000,000.00 (cento e quarenta e sete milhões de dólares norte-americanos), com 
recursos do capital ordinário do BID; 

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

c) comissão de crédito: 0,75% a.a. sobre o saldo não desembolsado do financiamento, que começará 
a vigorar aos sessenta dias da data da assinatura do contrato; 

d) condições de pagamento do principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo mutuário mediante 
o pagamento de prestações semestrais, consecutivas e tanto quanto possível iguais, a primeira das quais 



será paga seis meses contados da data prevista para o desembolso final dos recursos e a úlúma até o dia 
15 de março de 2013; 

e) dos juros: semestralmente, em 15 de setembro e 15 de março de cada ano, a partir de 15 de 
março de 1994; 

f) da comissão de crédito: semestralmente, nas mesmas datas estipuladas para o pagamento dos 
juros; 

g) do valor do financiamento: se destinará a quantia de US$1,470,000.00 (um milhão, quatrocentos e 
setenta mil dólares) para atender despesas de inspeção e supervisão geral do credor. Essa quantia será 
desembolsada em prestações trimestrais e tanto quanto possível iguais, ingressando nas contas do credor 
independentemente de solicitação do mutuário. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias contados da data de sua publicação. 

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

Senado Federal, 8 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DO, 9-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 113 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Piraquara (PR) a 
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do 
Paraná S.A. – BANESTADO, no valor de CR$10.700.000,00, a 
preços de junho de 1993, no âmbito do Programa Estadual de 
Desenvolvimento Urbano – PEDU. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Piraquara (PR), nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito interno, no valor de CR$10.700.000,00 (dez 
milhões e setecentos mil cruzeiros reais), a preços de junho de 1993, junto ao Banco do Estado do Paraná 
S.A. – BANESTADO. 

Parágrafo único – O financiamento destina-se à realização de obras de infra-estrutura em Piraquara 
(PR), no âmbito do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU. 

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

a) valor pretendido: CR$10.700.000,00, a preços de junho de 1983; 

b) juros: 12% a.a.; 

c) atualização monetária: reajustável pela Taxa Referencial; 

d) garantia: ICMS; 

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

f) condições de pagamento: 

– do principal: amortização em quarenta e oito parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses 
após a primeira liberação: 

– dos juros: não existe período de carência. 

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

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



Senado Federal, 9 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN(Seção II), 14-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 114 – DE 1993 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo no valor de até US$9,000,000.00, 
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de crédito externo, no 
valor equivalente a até US$9,000,000.00 (nove milhões de dólares norte-americanos), junto ao Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD. 

Parágrafo único – Os recursos advindos da operação de crédito referida no caput deste artigo 
destinam-se ao financiamento do Projeto "Qualidade das Águas e Controle da Poluição Hídrica", a ser 
executado pelo Ministério do Bem-Estar Social, a serem alocados a Estados da Federação como segue:   

Estado  Equivalente em US$ 

Alagoas 

Amazonas 

Pernambuco  

São Paulo 

Santa Catarina 

Recursos a serem alocados 

1,200,000 

1,200,000 

1,600,000 

1,600,000 

1,600,000 

          1,800,000 

                                              Total             9,000,000 

 

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

a) credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD; 

b) valor: equivalente a até US$9,000,000.00; 

c) juros: custo da captação semestral (ou trimestral) do BIRD, acrescido do spread de 0,75 a.a., 
pagáveis semestralmente com o principal; 

d) amortização: em parcelas semestrais, pagáveis de 15 de abril de 1998 a 15 de outubro de 2007; 

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

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

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

Senado Federal, 9 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 14-12-93 

_________________ 



RESOLUÇÃO N. 115 – DE 1993 

Autoriza a Companhia Vale do Rio Doce a contratar 
operação de crédito externo junto ao Export-Import Bank of 
Japan, no valor equivalente a até US$200,000,000.00, com 
garantia da União. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), nos termos da Resolução nº 96, de 1989, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, no valor 
equivalente em ienes a US$200,000,000.00 (duzentos milhões de dólares norte-americanos), junto ao 
Export-Import Bank of Japan – EXIMBANK. 

Parágrafo único – Os recursos objeto da operação de crédito destinam-se a financiar a duplicação da 
capacidade de produção da Celulose Nipo-Brasileira S.A. – CENIBRA, empresa coligada da mutuária. 

Art. 2º – É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia à operação de crédito 
externo referida no art. 1º desta Resolução. 

Art. 3º – As condições financeiras básicas da operação de crédito externo a ser garantida pela União 
são as seguintes: 

a) natureza: empréstimo externo com vínculo à exportação; 

b) devedor: Companhia Vale do Rio Doce – CVRD; 

c) exportador: Celulose Nipo-Brasileira S.A. – CENIBRA; 

d) agente: Export-Import Bank of Japan – EXIMBANK; 

e) garantidor: República Federativa do Brasil; 

f) valor: o equivalente em ienes a até US$200,000,000.00; 

g) vigência: onze anos, contados a partir do ingresso das divisas: 

h) juros: Long-Term Prime Lending Rate (LTPR) menos 0,2 % a.a, fixada na data de cada 
desembolso; 

i) Commitment Charge: 0,325% a.a., sobre os saldos não desembolsados; 

j) despesas de elaboração e execução do emprétimo: até Y13.000.000,00 (treze milhões de ienes); 

k) escrow-account: o nível de recursos na conta-depósito, em condições normais, não deverá exceder 
em 1,5 vezes o montante dos compromissos financeiros da operação em cada período de referência 
(relação 1,5 por 1); 

I) condições de pagamento: 

– do principal: em quatorze parcelas semestrais, iguais e consecutivas, quatro anos contados a partir 
de cada desembolso; 

– dos juros: semestralmente vencidos; 

– da "commitment charge": após a emissão do Certificado de Registro, sobre o saldo não 
desembolsado, pago semestralmente; 

– das despesas de elaboração e execução do empréstimo: após a emissão do Certificado de 
Registro, mediante comprovação, devendo ser pagas em cruzeiros reais, exceto aquelas incorridas no 
exterior que só possam ser pagas em moeda estrangeira. 

Art. 4º – A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias contados da data de sua publicação. 

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

Senado Federal, 9 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 14-12-93 



_________________ 

RESOLUÇÃO N. 116 – DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir 
65.274.713.295 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São 
Paulo – LFTP, destinadas à liquidação do quinto oitavo de 
precatórios judiciais pendentes, bem como de complementos às 
parcelas anteriormente emitidas. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado de São Paulo autorizado a emitir 65.274.713.295 Letras Financeiras 
do Estado de São Paulo – LFTP. 

Parágrafo único – A emissão a que se refere o caput deste artigo destina-se à liquidação do quinto 
oitavo de precatórios judiciais pendentes, bem como de complementos às parcelas anteriormente emitidas. 

Art. 2º – As condições básicas da emissão são as seguintes:  

a) quantidade: 65.274.713.294 LFTP; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

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

d) prazo: até dois mil, quinhentos e quarenta e um dias; 

e) valor nominal: Cr$1,00 (um cruzeiro real), nas respectivas datas-base;  

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

Colocação Data-base Vencimento Quantidade 

Dezembro/93 1º-1-93 15-9-2000 65.274.713.295 

      

      

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

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

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

Senado Federal, 9 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 14-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 117 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno (RS) 
a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul S.A. – BANRISUL, no valor de CR$ 2.384.376,00, a 
preços de maio de 1993, dentro do Programa Intgegrado de 
Melhoria Social – PIMES. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno (RS), nos termos da Resolução nº 36, de 
1992, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto o Banco do Estado do Rio 



Grande do Sul S.A. – BANRISUL, no valor de CR$2.384.376,00 (dois milhões, trezentos e oitenta e quatro 
mil, trezentos e setenta e seis cruzeiros reais), a preços de maio de 1993. 

Parágrafo único – Os recursos referidos no caput deste artigo são provenientes do Fundo de 
Investimento do Programa Integrado de Melhoria Social – FUNDOPIMES, e serão destinados à execução 
de projetos de desenvolvimento institucional, de infra-estrutura urbana, e de equipamentos comunitários. 

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

a) valor pretendido: CR$2.384.376,00, a preços de maio de 1993; 

b) juros: 11% a.a.; 

c) atualização monetária: reajustável pelo IGP-DI da FGV; 

d) garantia: caução de quotas-partes do ICMS e/ou FPM; 

e) destinação dos recursos: Programa Integrado de Melhoria Social; 

f) condições de pagamento: 

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

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

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

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

Senado Federal, 14 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

______________________ 

DCN (Seção II), 16-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 118 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Augusto (RS) a 
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul S.A. – BANRISUL, no valor de Cr$1.744.745.000,00 
a preços de outubro de 1992. 

O Senado Federal: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Santo Augusto (RS), nos termos da Resolução nº 36, de 1992, 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$1.744.745.000,00 (um bilhão, 
setecentos e quarenta e quatro milhões e setecentos e quarenta e cinco mil cruzeiros), a preços de outubro 
de 1992, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – BANRISUL. 

Parágrafo único – Os recursos advindos da operação de crédito referida no caput deste artigo 
destinam-se ao financiamento de obras de infra-estrutura urbana no Município – Programa de Melhoria 
Social. 

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

a) valor: Cr$1.744.745.000,00, a preços de outubro de 1992 – equivalente a Cr$5.454.956.236,00, a 
preços de março de 1993, atualizado monetariamente pelo IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas. 

b) prazo para desembolso dos recursos: sessenta dias;  

c) juros: 11% a.a.; 

d) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV; 

e) garantia: caução das parcelas que se fizerem necessárias do produto da arrecadação tributária 
municipal, inclusive quotas-parcelas do ICMS e do FPM; 

f) destinação dos recursos: Programa Integrado de Melhoria Social;  



g) condições de pagamento: 

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

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

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

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

Senado Federal, 14 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 16-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 119 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina das Missões 
(RS) a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do 
Rio Grande do Sul SA. – BANRISUL, no valor de 
Cr$1.325.427,000,00, utilizando recursos do FUNDOPIMES. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Campina das Missões (RS), nos termos da Resolução nº 36, de 
1992, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul SA. – BANRISUL, no valor Cr$1.325.427,000,00 (um bilhão, trezentos e vinte e cinco 
milhões, quatrocentos e vinte e sete mil cruzeiros). 

Parágrafo único – Os recursos referidos neste artigo são provenientes do Fundo de Investimento do 
Programa Integrado de Melhoria Social – FUNDOPIMES, e serão destinados à execução de projetos de 
infra-estrutura urbana, e desenvolvimento institucional. 

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

a) valor pretendido: 1.325.427,000,00, a preços de janeiro de 1993; 

b) prazo para desembolso dos recursos: sessenta dias; 

e) juros: 11% a.a; 

d) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV; 

e) garantia: caução das parcelas que se fizerem necessárias do produto de arrecadação tributária 
municipal, inclusive quotas-parcelas do ICMS e do FPM; 

f) destinação dos recursos: Programa Integrado de Melhoria Social;  

g) condições de pagamento: 

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

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

Art. 3º – O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias, 
contados a partir de sua publicação. 

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

Senado Federal, 14 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 16-12-93 

_________________ 



RESOLUÇÃO N. 120 – DE 1993 

Autoriza o Estado do Piauí a contratar operação de crédito 
no valor de CR$105.122.853,33, a preços de dezembro de 1992, 
junto ao Banco do Brasil S.A., agente financeiro do Tesouro 
Nacional. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Estado do Piauí autorizado a contratar operação de crédito no valor de 
CR$105.122.853,33 (cento e cinco milhões, cento e dois mil, oitocentos e cinqüenta e três cruzeiros reais e 
trinta e três centavos), a preços de dezembro de 1992, junto ao Banco do Brasil S.A., agente financeiro do 
Tesouro Nacional. 

Parágrafo único – Os recursos financeiros advindos da operação de crédito referida no caput deste 
artigo destinam-se a viabilizar a capitalização do Banco do Estado do Piauí S.A. e o pagamento de suas 
exigibilidades imediatas. 

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

a) valor pretendido: CR$105.122,80 (cento e cinco mil, cento e vinte e dois cruzeiros reais e oitenta 
centavos), a preços de dezembro de 1992, equivalente a CR$275.422,00 (duzentos e setenta e cinco mil, 
quatrocentos e vinte e dois cruzeiros reais), em abril de 1993, atualizados pelo IGPM; 

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

c) comissão remuneratória: 0,2% a.a., calculada sobre o saldo devedor  atualizados; 

d) juros moratórios: 1% a.a.; 

e) garantias: parcelas do Fundo de Participação do Estado – FPE; 

f) destinação dos recursos: capitalização e liquidação de obrigações exigíveis de imediato na 
reabertura do Banco do Estado do Piauí; 

g) condições de pagamento: quinze anos, a contar da data da celebração do contrato com seis 
meses de carência, com cento e setenta e quatro prestações mensais e consecutivas. 

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

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

Senado Federal, 15 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 16-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 121 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Astoga (PR) a contratar 
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. – 
BANESTADO, no valor de CR$20.200.000,00 para execução de 
projetos de infra-estrutura urbana. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Astorga (PR) nos temos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., no 
valor de CR$20.200.000,00 (vinte milhões e duzentos mil cruzeiros reais). 

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

a) valor pretendido: CR$20.200.000,00, a preço de maio de 1993; 



b) juros: 12% a.a; 

c) atualização monetária: reajustável pela Taxa Referencial; 

d) garantia: parcelas do ICMS; 

e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana; 

f) condições de pagamento: 

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

– dos juros: sem carência. 

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

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

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

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

Senado Federal, 15 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 16-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 122 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Dom Feliciano (RS), a 
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul S.A. – BANRISUL, no valor de CR$8.943.106,77, 
utilizando recursos do FUNDOPIMES. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Dom Feliciano (RS) nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor de CR$8.943,106,77 (oito milhões, 
novecentos e quarenta e três mil, cento e seis cruzeiros reais e setenta e sete centavos). 

Parágrafo único – Os recursos referidos neste artigo, provenientes do Fundopimes, serão destinados 
ao Programa Integrado de Melhoria Social. 

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

a) valor pretendido: CR$8.943.106,77 a preços de maio de 1993;  

b) prazo para início de desembolso dos recursos: sessenta dias;  

c) juros: 11% a.a.; 

d) atualização monetária: reajustável pela IGP-FGV; 

e) garantia: caução das parcelas que se fizerem necessárias do produto de arrecadação tributária 
municipal, inclusive quotas-partes do ICMS e do FPM; 

f) destinação dos recursos: Programa Integrado de Melhoria Social;  

g) condições de pagamento: 

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

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

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



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

Senado Federal, 15 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 16-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 123 – DE 1993 

Autoriza o Estado da Paraíba a contratar operação de 
crédito junto ao Banco do Brasil S.A., como agente financeiro da 
União, no valor de CR$610.332.767,00, para realizar aplicações 
destinadas a saneamento financeiro. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Estado da Paraíba autorizado a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil 
S.A., na qualidade de agente financeiro da União, no valor de CR$610.332.767,00 (seiscentos e dez 
milhões, trezentos e trinta e dois mil, setecentos e sessenta e sete cruzeiros reais), a preços de julho de 
1993. 

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

a) juros: 12% a.a;. 

b) comissão: 0,2% a.a.; 

c) juros de mora: 1% a.a;. 

d) garantia: Fundo de Participação dos Estados; 

e) destinação: capitalização e liqüidação de obrigação exigidas para a reabertura do Banco do Estado 
da Paraíba; 

f) condições de pagamento: cento e setenta e quatro prestações mensais sucessivas, pelo sistema 
SAC; 

g) carência: seis meses. 

Art. 2º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo máximo de 
duzentos e setenta dias, contados da data de sua publicação. 

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

Senado Federal, 15 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 16-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 124 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Marmeleiro (PR) a 
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do 
Paraná S.A. – BANESTADO, no valor de CR$15.700.000,00, 
utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento 
Urbano – PEDU. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Marmeleiro (PR) nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CR$15.700.000,00 (quinze milhões 
e setecentos mil cruzeiros reais). 



Parágrafo único – Os recursos referidos neste artigo, provenientes do Programa Estadual de 
Desenvolvimento – PEDU, serão destinados à execução de projetos de infra-estrutura urbana e 
desenvolvimento institucional. 

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

a) valor pretendido: CR$15.700.000,00, a preços de junho de 1993 ; 

b) juros: 12% a.a; 

c) atualização monetária: reajustável pela Taxa Referencial; 

d) garantia: parcelas do ICMS; 

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

f) condições de pagamento: 

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

– dos juros: não existe período de carência 

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

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

Senado Federal, 15 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente 

_________________ 

DCN (Seção II), 16-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 125 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarulhos (SP) a 
contratar operação de crédito junto ao Banco Real de 
Investimentos S.A, no valor de CR$550.000.000,00, 
correspondente a 10.962.726,43 Ufir em 19 de agosto de 1993. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Guarulhos (SP), nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco Real de Investimentos S.A. no 
valor de CR$550.000.000,00 (quinhentos e cinqüenta milhões de cruzeiros reais) correspondendo, em 19 
de agosto de 1993, a 10.962.726,43 Ufir. 

Parágrafo único – Os recursos destinar-se-ão a obras de infra-estrutura e saneamento, a serem 
realizadas no Município de Guarulhos. 

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

a) valor pretendido: 10.962.726,43 Ufir, equivalente a Cr$550,000.000,00 em 19 de agosto de 1993 
ou CR$354.017.909,00 (trezentos e cinqüenta e quatro milhões, dezessete mil e novecentos e nove 
cruzeiros reais) a preços de junho de l 993, mês-base para análise da operação; 

b) juros: 30% a.a.; 

c) atualização monetária: reajustável pelo IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado); 

d) garantia: ICMS e/ou FPM: 

e) destinação dos recursos: obras de saneamento básico; 

f) condições de pagamento: 

– do principal: em vinte e uma parcelas mensais iguais e sucessivas, atualizadas pelo IGP-M, após 
carência de quinze meses; 



– dos juros: pagos mensalmente, na carência e na amortização. 

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

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

Senado Federal, 15 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 16-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 126 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Bom (RS) a 
contratar operação de crédito Junto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul S.A. – BANRISUL. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Campo Bom (RS), nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul 
S.A., no valor de CR$61.775.122,00 (sessenta e um milhões, setecentos e setenta e cinco mil, cento e vinte 
e dois cruzeiros reais), em valores relativos a maio de 1993. 

Parágrafo único – A operação de crédito a que se refere o caput deste artigo destina-se a 
investimentos nas áreas de desenvolvimento institucional e de infra-estrutura urbana. 

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

a) valor pretendido: CR$61.775.122,00, a preços de maio de 1993; 

b) juros: 11% a.a.; 

e) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV: 

d) garantia: ICMS e/ou FPM; 

e) condições de pagamento: 

– do principal: amortização em quarenta e oito parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencíveis após 
a primeira liberação; 

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

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida num prazo de duzentos e 
setenta dias, contados da data de sua publicação; 

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

Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 24-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 127 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ivatuba (PR) a contratar 
operação de crédito no valor total de CR$3.450.000,00, junto ao 
Banco do Estado do Paraná S.A. – BANESTADO. 

O Senado Federal resolve: 



Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Ivatuba (PR), nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor total de CR$3.450.000,00 (três milhões 
e quatrocentos e cinqüenta mil cruzeiros reais), a preços de maio de 1993, junto ao Banco do Estado do 
Paraná S.A. – BANESTADO. 

Parágrafo único – Os recursos advindos da operação de crédito referida no caput deste artigo 
destina-se à realização de obras de infra-estrutura urbana no município, através do Programa Estadual de 
Desenvolvimento Urbano – PEDU. 

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

a) valor: CR$3.450.000,00, a preços de maio de 1993; 

b) juros 12% a.a.; 

c) atualização monetária: reajustável pela Taxa Referencial; 

d) garantia: ICMS; 

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

f) condições de pagamento: 

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

– dos juros: não existe período de carência. 

Art. 3º – A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida 

num prazo máximo de duzentos e setenta dias, contados da data de sua publicação. 

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

Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 24-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 128 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de União da Vitória (PR) a 
realizar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná 
S. A – BANESTADO, no valor de CR$18.000.000,00, a preços de 
maio de 1993, utilizando recursos do programa Estadual de 
Desenvolvimento Urbano – PEDU. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de União da Vitória (PR), nos termos da Resolução nº 36 de 1992, 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CR$18.000,000,00 (dezoito 
milhões de cruzeiros reais), a preços de maio de 1993, junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. – 
BANESTADO. 

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

a) valor pretendido: CR$18.000.000,00 (dezoito milhões de cruzeiros reais) 

a preços de maio de 1993; 

b) juros: 12% a.a.; 

c) atualização monetária: reajustável pela Taxa Referencial;  

d) garantia: ICMS; 

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



f) condições de pagamento: 

– do principal: amortização de obras de infra-estrutura urbana, através do Programa Estadual de 
Desenvolvimento Urbano PEDU; 

– dos juros: não existe período de carência. 

Art. 3º– A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida num prazo de duzentos e 
setenta dias, contadas da data de sua publicação. 

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

Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 24-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 129 – DE 1993 

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

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Estado de Minas Gerais autorizado, nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais – LFTMG, cujos 
recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 1994. 

Art. 2º – A emissão autorizada, realizar-se-á sob as seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, mediante aplicação 
da Emenda Constitucional nº 3, considerando-se o índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), da 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE) apurado no primeiro dia do mês anterior à 
realização do giro; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

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

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

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

f) características dos títulos a serem substituídos:  

Título      Vencimento     Quantidade 

511826       1º-1º-94                   3.929,950 

511812        1º-2-94     7º.19.785 

511812        1º-3-94     19º-66.349 

511812        1º-4-94     14.501.760 

511824        1º-4-94     32.601.311 

511812        1º-5-94     13.843.270 

511826        1º-5-94     27.170.652 

511812        1º-6-94       1.939.926 

541826        1º-6-94     43.662.770 



Total                                                 163.735.773 

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

Colocação   Vencimento    Título   Data-Base 

3-1-94   1º-1-99                                         511824                          3-1-94 

1º-2-94                             1º-2-99                                         511826                         1º-2-94 

1º-3-94                             1º-3-94                                         511826                         1º-3-94 

1º-4-94                             1º-3-94                                         511826                         1º-4-94 

2-5-94                               1º-5-99                                        511825                           2-5-94 

1º-6-94                              1º-6-99                                        511826                         1º-6-94 

 

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

i) autorização legislativa: Lei nº 9.589, de 9 de junho de 1988, Resolução nº 1.837, de 23 de janeiro 
de 1989 e Decreto nº 29200, de 19 de janeiro de 1989. 

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

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

Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II) ,16-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 130 – DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar 
operação de crédito junto à Financiadora de Estudos e Projetos – 
FINEP, no valor de Cr$44.352.625.683,42, para financiamento do 
Projeto Programa de Recuperação Ambiental da Baía de Todos 
os Santos. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado da Bahia, nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do Senado 
Federal, autorizado a contratar operação de crédito junto à Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, no 
valor de Cr$44.352.625.683,42 (quatrocentos e quatro bilhões, trezentos e cinqüenta e dois milhões, 
seiscentos e vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiros e quarenta e dois centavos), a preços de 
fevereiro de 1993. 

Parágrafo único – Os recursos referidos neste artigo são destinados ao financiamento do Projeto 
"programa de Recuperação Ambiental da Baía de Todos os Santos". 

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

a) valor pretendido: Cr$44.352.625.683,42,  equivalente a 634.404.71 U.R, em fevereiro de 1993; 

b) prazo para desembolso dos recursos: até fevereiro de 1994; 

c) juros: 10% a.a, capitalizados semestralmente; 

d) período de carência: doze meses, contados da data de assinatura do contrato; 



e) amortização: em trinta e sete parcelas mensais e consecutivas, a partir do término do período de 
carência; 

f) garantia: parcelas do Fundo de Participação do Estado – FPE; 

g) atualização monetária: taxa referencial, com remuneração básica do valor financiado; 

h) condições de pagamento: 

– do principal: em trinta e sete parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencíveis no dia 20 de cada 
mês; 

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

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

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

Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 24-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 131 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Uruguaiana (RS), a 
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul S.A. - BANRISUL, no valor de CR$98.000.000,00, a 
preços de julho de 1993, para investimentos nas áreas de 
desenvolvimento institucional e de infra-estrutura urbana. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Uruguaiana (RS), nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul 
S.A. – BANRISUL, no valor de CR$98.000.000,00 (noventa e oito milhões de cruzeiros reais) a preços de 
julho de 1993. 

Parágrafo único – Os recursos referidos neste artigo são provenientes do Fundo de Desenvolvimento 
do Programa Integrado de Melhoria Social – FUNDO-PIMES, e serão destinados a investimentos nas áreas 
de desenvolvimento institucional e de infra-estrutura urbana no Município de Uruguaiana (RS). 

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

a) valor pretendido: CR$98.000.000,00, a preços de julho de 1993; 

b) juros: 11% a.a.; 

c) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV; 

d) garantia: ICMS e/ou FPM; 

e) destinação dos recursos: investimentos nas áreas de desenvolvimento institucional e de infra-
estrutura urbana (pavimentação, microdrenagem e iluminação pública) ; 

f) condições de pagamento: 

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

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

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

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



Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 24-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 132 – DE 1993 

Altera o art. 5º da Resolução nº 98, de 1992, com a redação 
dada pela Resolução nº 90, de 1993, ambas do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – O art. 5º da Resolução nº 98, de 1992, alterado pelo art. 2º da Resolução nº 90, de 1993, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 5º – A materialização do acordo referido no art. 1º desta resolução dar-se-á por meio de 
contratos definitivos, que disporão sobre a novação parcial da dívida mediante a emissão dos novos 
instrumentos até 15 de abril de 1994". 

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

Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 24-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 133 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Medianeira (PR) a 
contratar operação de crédito, com o Banco do Estado do Paraná 
S.A. – BANESTADO, dentro do Programa Estadual de 
Desenvolvimento Urbano – PEDU, no valor de até 
CR$15.000.000,00 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Medianeira (PR), nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de empréstimo no valor de CR$15.000.000,00 (quinze 
milhões de cruzeiros reais), junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. – BANESTADO. 

Parágrafo único – A operação de crédito autorizada envolverá recursos do Fundo Estadual de 
Desenvolvimento Urbano – FDU, dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU, e 
destina-se a obras de infra-estrutura no Município de Medianeira. 

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

a) valor pretendido: CR$15.000.000,00, a preços de junho de 1993; 

b) garantia: ICMS; 

c) juros: 12% a.a.; 

d) índice de atualização monetária: Taxa Referencial; 

e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura; 

f) condições de pagamento: 

– do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a primeira 
liberação; 

– dos juros: não existe período de carência. 



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

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

Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 24-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 134 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rondon (PR) a contratar 
operação de crédito com o Banco do Estado do Paraná S.A, no 
valor de CR$8.550.700,00, para execução de obras e serviços 
integrantes do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano – 
PEDU. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Rondon (PR), nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito com o Banco do Estado do Paraná S.A., no 
valor de CR$8.550.700,00 (oito milhões, quinhentos e cinqüenta mil e setecentos cruzeiros reais), para 
execução de obras e serviços integrantes do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU, nas 
seguintes condições: 

a) valor pretendido: CR$8.550.700,00, a preços de junho de 1993; 

b) juros: 12% a.a.; 

c) atualização monetária: reajustável pela Taxa Referencial, 

d) garantia: ICMS; 

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

f) condições de pagamento: 

– do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a primeira 
liberação; 

– dos juros: não existe período de carência. 

Art. 2º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida num prazo máximo de 
quinhentos e quarenta dias, contados a partir de sua publicação. 

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

Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 24-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 135 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Planalto (RS) a contratar 
operação de crédito no valor de CR$2.828.147,94, a preços de 
janeiro de 1993, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul. 

O Senado Federal resolve: 



Art. 1º – É a Prefeitura Municipal do Planalto (RS), nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal. autorizada a contratar operação de crédito no valor de CR$2.828.147,94 (dois milhões, 
oitocentos e vinte e oito mil, cento e quarenta e sete cruzeiros reais e noventa e quatro centavos), a preços 
de janeiro de 1993, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 2º – A operação de crédito a que se refere o artigo anterior será realizada nas seguintes 
condições: 

a) valor pretendido: CR$2.828.147,94, a preços de janeiro de 1993 (equivalente a CR$3.577.890,00, 
a preços de fevereiro de 1993) ; 

b) prazo para desembolso dos recursos: sessenta dias;  

c) juros: 11% a.a.; 

d) atualização monetária: reajustável pelo IGP – FGV; 

e) garantia: caução das parcelas que se fizerem necessárias do produto da arrecadação tributária 
municipal, inclusive quotas-parte do ICMS e do FPM; 

f) destinação das recursos: Programa Integrado de Melhoria Social;  

g) condições de pagamento: 

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

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

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

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

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II) 24-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 136 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis (RJ) a 
contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal – 
CEF, no valor de CR$313.690.988,70, em julho de 1993, utilizando 
recursos do Prosanear. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis (RJ), nos termos da Resolução nº 36, de 1992, 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CR$313.690.988,70 (trezentos e 
treze milhões, seiscentos e noventa mil, novecentos e oitenta e oito cruzeiros reais e setenta centavos) em 
junho de 1993. 

Parágrafo único – Os recursos referidos neste artigo, provenientes do Prosanear, serão destinados à 
realização de obras de saneamento em diversas localidades do município. 

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

a) valor pretendido: CR$187A04.690,15 (cento e oitenta e sete milhões, quatrocentos e quatro mil, 
seiscentos e noventa cruzeiros reais e quinze centavos), a preços de maio de 1993, equivalente a 
CR$313.690.98S,70, em julho de 1993; 

b) juros: 12% a.a.; 

c) taxa de administração; 2% do valor do financiamento; 



d) taxa e compromisso: 0,759ó a.a.; 

e) garantia: ICMS; 

f) destinação dos recursos: obras de saneamento (abastecimento de água, esgoto sanitário, 
drenagem e educação sanitária) em diversas localidades do município, beneficiando uma população de 
oitenta e um mil habitantes; 

g) condições de pagamento: em vinte prestações semestrais, calculadas pelo Sistema Francês de 
Amortização – Tabela Price, com trinta meses de carência. 

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

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

Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 24-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 137 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Gabrid (RS) a 
contratar a operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul – BANRISUL, no valor de CR$56372.000,00, a 
preços de junho de 1993, para execução de programas de infra-
estrutura e desenvolvimento institucional. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º - É a Prefeitura Municipal de São Gabriel (RS), nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito interno junto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul – BANRISUL, no valor de CR$56.372.000,00 (cinqüenta e seis milhões, trezentos e setenta 
e dois mil cruzeiros reais), a preços de junho de 1993. 

Parágrafo único – Os recursos referidos no caput deste artigo destinam-se à implementação de 
programas de infra-estrutura e desenvolvimento institucional, naquela municipalidade, dentro do Programa 
Integrado de Melhoria Social – PI-MES. 

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

a) valor pretendido: CR$56.372.000,00, a preços de junho de 1993, equivalentes CR$74.388.491,00 
(setenta e quatro milhões, trezentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e noventa e um cruzeiros reais), a 
preços de julho de 1993; 

b) juros: 11% a.a.; 

c) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV; 

d) garantia: ICMS e/ou FPM; 

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

f) condições de pagamento: 

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

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

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

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



Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

______________________ 

DCN (Seção II), 24-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 138 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG) a 
contratar operação de crédito junto ao Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais SA. – BMG, no valor de 
CR$1.129.089588,00, s preços de abril de 1993, utilizando 
recursos do Banco Internacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento - BIRD. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG), nos, termos da Resolução nº 36, de 1992, 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais S.A. – BMG. 

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

a) valor pretendido: CR$1.129.089588,00 (um bilhão, cento e vinte e nove milhões, oitenta e nove mil, 
quinhentos e oitenta e oito cruzeiros reais), a preços de abril de 1993; 

b) juros: 75% a.a.; 

c) atualização monetária: variação cambial; 

d) garantia: ICMS; 

e) destinação dos recursos: os recursos serão empregados no Programa de Saneamento Ambiental 
das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG); 

f) condições de pagamento: 

– do principal: amortização em vinte parcelas semestrais iguais, com carência de sessenta meses; 

dos juros: sete parcelas semestrais até 30 de dezembro de 19!W e, a partir de 30 de junho de 1997, 
em parcelas mensais até o final do contrato 

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida 

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

Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção Il), 24-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 139 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Luiz Gonzaga (RS) a 
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul SA., – BANRISUL, no valor de CR$ 24.000,000,00 a 
preços de julho de 1993, para investimentos institucional e de 
infra-estrutura urbana 

O Senador Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de São Luiz Gonzaga (RS), nos termos da Resolução nº 36, de 
1992, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul – BANRISUL, no valor de CR$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de cruzeiros reais). 



Parágrafo único – Os recursos referidos neste artigo são provenientes do Fundo de Desenvolvimento 
do Programa Integrado de Melhoria Social – Fundopimes, e serão destinados a investimentos nas áreas de 
desenvolvimento institucional e de infra-estrutura urbana no Município de São Luiz Gonzaga (RS). 

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

a) valor pretendido: CR$ 24.000.000,00, a preços de julho de 1993; 

b) juros: 11% a.a.; 

c) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV; 

d) garantia: ICMS e/ou FPM; 

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

f) condições de pagamento: 

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

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

Art. 3º – A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida num prazo de duzentos e 
setenta dias, contados a partir de sua publicação. 

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

Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 24-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 140 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS) 
a contratar operação de crédito Junto ao Banco do Estado 
do Rio Grande do Sul – BANRISUL, no valor de CR$ 
2.094.051.000,00, a preços de outubro de 1993. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS) autorizada a contratar operação de crédito 
junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL, com recursos do Fundopimes, no valor de 
CR$ 2.094.051.000,00 (dois bilhões, noventa e quatro milhões e cinqüenta e um mil cruzeiros reais), a 
preços de outubro de 1993. 

Art. 2º – A operação de crédito a que se refere o artigo será realizada com as seguintes 
características e condições: 

a) valor pretendido: CR$ 2.094.051.000,00, a preços de outubro de 1993, equivalentes a CR$ 
1.157.899.968,30 (um bilhão, cento e cinqüenta e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, 
novecentos e sessenta e oito cruzeiros reais e trinta centavos), em agosto de 1993, sendo: 

– CR$ 95.088.720,00 (noventa e cinco milhões oitenta e oito mil, setecentos e vinte cruzeiros reais) a 
serem pagos em quarenta e oito parcelas mensais e sucessivas, vencíveis no dia 20 de cada mês; 

– CR$ 1.998.963.040,00 (um bilhão, novecentos e noventa e oito milhões, novecentos e sessenta e 
três mil e quarenta cruzeiros reais) a serem pagos em cento e sessenta e oito parcelas mensais e 
sucessivas, vencíveis no dia 20 de cada mês. 

b) prazo para desembolso dos recursos: não há;  

c) juros: 11% a.a.; 

d) atualização monetária: os valores liberados serão corrigidos pelo IGP – FGV; 



e) garantia: caução de quotas-partes do ICMS; 

f) destinação de recursos: implementação de um programa piloto habitacional – Vila Planetário. 

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

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

Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 24-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 141– DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Colorado (PR) a 
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do 
Paraná S.A. – BANESTADO, no valor de CR$ 61.000.000,00, 
destinados a obras de infra-estrutura naquela municipalidade. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º - É a Prefeitura Municipal de Colorado (PR), nos termos da Resolução n.º 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. – 
BANESTADO, no valor de CR$ 61.000.000,00 (sessenta e um milhões de cruzeiros reais), em valor de 
setembro de 1993. 

Parágrafo único – A operação de crédito a que se refere o caput deste artigo tem como finalidade a 
execução de obras de infra-estrutura urbana. 

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

a) valor pretendido: CR$ 61.000.000,00, a preços de setembro de 1993 ; 

b) juros: 12% a.a.; 

c) atualização monetária: reajustáveis pela TR; 

d) garantia: ICMS; 

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

f) condições de pagamento: 

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

– dos juros: não existe período de carência 

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

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

Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 24-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 142 – DE 1993 

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



S.A. – BANESTADO, no valor de CR$ 17.700.000,00, a preços de 
setembro de 1993, para execução de projetos de infra-estrutura 
urbana. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Mariluz (PR), nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito interno junto ao Banco do Estado do Paraná 
S.A. – BANESTADO, no valor de CR$ 17.700.000,00 (dezessete milhões e setecentos mil cruzeiros reais), 
a preços de setembro de 1993. 

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

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

a) valor pretendido: CR$ 17.700.000,00 a preços de setembro de 1993;  

b) b) atualização monetária: reajustável pela Taxa Referencial; 

c) garantia: ICMS; 

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

e) condições de pagamento: 

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

– dos juros: não existe período de carência 

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

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

Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 24-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 143 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
(PR), a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado 
do Paraná S.A. – BANESTADO, no valor de CR$ 47.200.000,00, a 
preços de setembro de 1993, utilizando recursos do Programa 
Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU. 

O Senado Federal resolve: 

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

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

a) valor pretendido: CR$ 47.200.000,00 (quarenta e sete milhões e duzentos mil cruzeiros reais), a 
preços de setembro de 1993; 

b) juros: 12% a.a.; 

c) atualização monetária: reajustavel pela TR.; 

d) garantia: ICMS; 



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

f) condições de pagamento: 

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

– dos juros: não existe período de carência 

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

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

Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 24-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 144 – DE  1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Missal (PR), a contratar 
operação de crédito junto ao Banco do Estado Paraná S.A. – 
BANESTADO, dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento 
Urbano – PEDU, no valor de até CR$ 24.731.400,00. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Missal (PR), nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de até CR$ 24.731.000,00 (vinte e 
quatro milhões, setecentos e trinta e um mil e quatrocentos cruzeiros reais), junto ao Banco do Estado do 
Paraná S.A. – BANESTADO. 

Parágrafo único – A operação de crédito ora autorizada envolverá recursos do Fundo Estadual de 
Desenvolvimento Urbano – FEDU, dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU, e 
destina-se a obras de infra-estrutura no Município de Missal. 

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

a) valor pretendido: CR$ 24.731.400,00, a preços de julho de 1993; 

b) garantia: ICMS; 

c) juros: 12% a.a.; 

d) índice de atualização monetária: Taxa Referencial; 

e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura; 

f) condições de pagamento: 

– do principal: em quarenta e oito parcelas mensais vencendo-se a primeira doze meses após a 
primeira liberação; 

– dos juros: não existe período de carência 

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

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

Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 24-12-93 

_________________ 



RESOLUÇÃO N. 145 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Olímpia (PR), a 
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do 
Paraná  S.A. - BANESTADO, no valor de CR$ 14.500.000,00, para 
execução de projetos de infra-estrutura urbana, naquele 
município. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Nova Olímpia (PR), nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito interno junto ao Banco do Estado do Paraná 
S.A. – BANESTADO, no valor de CR$ 14.500.000,00 (quatorze milhões, quinhentos mil cruzeiros reais), a 
preços de setembro de 1993. 

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

a) valor: CR$ 14.500.000,00, a preços de setembro de 1993; 

b) juros: 12% a.a.; 

c) atualização monetária: TR; 

d) garantia: parcelas do ICMS; 

e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura urbana; 

f) condições de pagamento: 

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

– dos juros: sem carência. 

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

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

Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 24-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 146 – DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (RS), a 
contratar operação de crédito no valor de CR$ 867330.000,00, a 
preços de outubro de 1993, junto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul S.A. – BANRISUL 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (RS), nos termos da Resolução n.º 36, de 1992, 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CR$ 867.330.000,00 (oitocentos 
e sessenta e sete milhões, trezentos e trinta mil cruzeiros reais), a preços de outubro de 1993, reajustáveis 
pelo IGP – coluna 2, da Fundação Getúlio Vargas, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – 
BANRISUL. 

Art. 2º – A operação de crédito a que se refere o artigo anterior será realizada nas seguintes 
condições: 

a) valor pretendido: CR$ 867.330.000,00, a preços de outubro de 1993, equivalentes a CR$ 
642.276.362,60 (seiscentos e quarenta e dois milhões, duzentos e setenta e seus mil, trezentos e sessenta 
e dois cruzeiros reais e sessenta centavos), quando deflacionado para setembro de 1993, pelo IGP-FGV, 
sendo; 



– CR$ 38.285.000,00 (trinta e oito milhões, duzentos e oitenta e cinco mil cruzeiros reais) a serem 
pagos em cento e sessenta e oito parcelas mensais e sucessivas, vencíveis no dia 20 de cada mês; 

– CR$ 829.045.000,00 (oitocentos e vinte e nove milhões, quarenta e cinco mil cruzeiros reais) a 
serem pagos em quarenta e oito parcelas mensais e sucessivas, vencíveis no dia 20 de cada mês; 

b) prazo para desembolso das recursos: não há;  

c) juros: 11% aa.; 

d) atualização monetária: os valores liberados serão corrigidos pelo Índice Geral de Preços da 
Fundação Getúlio Vargas; 

e) garantia: ICMS; 

f) destinação dos recursos: aplicação no desenvolvimento institucional, infra-estrutura urbana e 
equipamento comunitário. bem como no projeto habitacional/urbanização de áreas invadidas, através do 
Programa Integrado de Melhoria Social – FUNDOPIMES. 

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

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

Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 24-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 147 – DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso – LFT 
EMT, cujos recursos serão destinados ao giro de 90% da dívida 
mobiliária daquele estado, vencível no primeiro semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Estado do Mato Grosso, nos termos da Resolução n.º 36, de 1992, do Senado Federal, 
autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso – LFTEMT, cujos recursos 
serão destinados ao giro de 90% da dívida mobiliária daquele estado, vencível no primeiro semestre de 
1994. 

Art. 2º – A emissão a que se refere o artigo anterior, será realizada sob as seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, mediante aplicação 
da Emenda Constitucional nº 3, considerando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), da 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE) apurado no 1º dia do mês anterior à 
realização do giro; 

b) modalidade nominativa-transferível; 

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

d) prazo; até cinco anos; 

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

f) características das títulos a serem substituídos;  

Título Vencimento Quantidade 

640442 1º-2-94 3.399.481.624 

640533 1º-2-94 1.649.935.232 



640365 15-2-94 7.192.625.330 

640441 15-2-94 8.461.227.315 

640624 15-2-94 1.762.477.971 

641280 15-2-94 125.000.000 

640531 1º-5-94 3.399.481.624 

640622 1º-5-94 1.649.935.232 

640363 15-5-94 20.300.537.213 

640454 15-5-94 7.192.625.330 

640530 15-5-94 8.465.227.315 

640713 15-5-94 1.762.477.971 

641369 15-5-94 125.000.000 

640365 1º-6-94 27.709.815.764 

641431 1º-6-94 180.000.000 

 

Total 93.371.847.921 

 

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

Colocação Vencimento Título Data-Base 

1º-2-94 1º-2-95 640365 1º-2-94 

1º-2-94 1º-5-95 640454 1º-2-94 

1º-2-94 1º-8-95 640546 1º-2-94 

1º-2-94 1º-11-95 640638 1º-2-94 

1º-2-94 1º-2-96 640730 1º-2-94 

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

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

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

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

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

2-5-94 1º-5-95 640364 2-5-94 

2-5-94 1º-8-95 640456 2-5-94 

2-5-94 1º-11-95 640548 2-5-94 

2-5-94 1º-2-96 640640 2-5-94 

2-5-94 1º-5-96 640730 2-5-94 

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

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

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

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

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

1º-6-94 1º-6-95 640365 1º-6-94 

1º-6-94 1º-9-95 640457 1º-6-94 



1º-6-94 1º-12-95 640548 1º-6-94 

1º-6-94 1º-3-96 640639 1º-6-94 

1º-6-94 1º-6-96 640731 1º-6-94 

 
h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 

setembro de 1979, do Banco Central; 

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

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

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

Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 24-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 148 – DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar 
os limites fixados nos arts. 2º e 3º da Resolução nº 36, de 1992, do 
Senado Federal, e a emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado do Rio de Janeiro – LFTRJ, destinadas ao giro de 90% da 
dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 
1994. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a elevar temporariamente, nos termos 
da Resolução nº 36, de 1992, do Senado Federal, os limites fixados nos arts. 2ºe 3º da citada resolução, 
com vistas a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro – LFTRJ, destinadas ao giro 
de 90% da dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 1994. 

Art. 2º – A emissão autorizada realizar-se-á sob as seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituidos, mediante aplicação 
da Emenda Constitucional nº 3, considerando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), da 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE), apurado no primeiro dia do mês anterior à 
realização do giro. 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

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

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

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

f) características das títulos a serem substituídos:  

Título Vencimento Quantidade 

541826 1º-1-94 13.574.001 

541826 1º-2-94 16.694.052 



541826 1º-3-94 19.854.541 

541826 1º-4-94 23.892.330 

541826 1º-5-94 25.686.268 

541826 1º-6-94 26.706.189 

 
Total 126.407.381 

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

Colocação Vencimento Títulos Data-Base 

3-1-95 1º-1-99 541824 3-1-94 

1º-2-92 1º-2-99 541826 3-2-94 

1º-3-92 1º-3-99 541826 3-3-94 

1º-4-92 1º-4-99 541826 3-4-94 

2-5-92 1º-5-99 541825 3-5-94 

1º-6-92 1º-6-99 541826 3-6-94 

 

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

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

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

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

Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 24-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 149 – DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará a emitir Letras 
Financeiras do Tesouro Estadual, destinadas ao giro da dívida 
mobiliária do exercício de 1994, vencível em 15 de Janeiro de 
1994. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – É o Governo do Estado do Ceará, nos termos da Resolução nº 36, de 1992, do Senado 
Federal, autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro Estadual, destinadas ao giro da dívida mobiliária 
do exercício de 1994, vencível em 15 de janeiro de 1994. 

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

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, mediante aplicação 
da Emenda Constitucional nº 3, considerando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), da 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE), apurado no primeiro dia do mês anterior à 
realização do giro; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 



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

d) prazo: até cinco anos; 

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

f) características dos títulos a serem substituídos:  

Título Vencimento Quantidade 

570731 15-1-94 25.804.527.345 

 

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

Colocação Vencimento Título Data-Base 

17-1-94 15-1-99 571824 17-1-94 

 

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

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

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

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

Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 24-12-93 

_________________ 

RESOLUÇÃO N. 150 – DE 1993 

Altera dispositivos do Regimento Interno do Senado 
Federal.  

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º – O art. 336, caput, do Regimento Interno, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 336 – A urgência poderá ser requerida: 

a)................................................................................................................................................................         

b) quando se pretenda a apreciação da matéria na segunda sessão ordinária subsequente à 
aprovação do requerimento; 

c) quando se pretenda a ainclusão em Ordem do Dia de matéria pendente de parecer." 

Art. 2º – O art. 338, II, III e IV, do Regimento Interno, passa a ter a seguinte redação: 

"Art.  338......................................................................................................................................... 

I - .................................................................................................................................................... 

II – no caso do art. 336, b, por dois terços da composição do Senado ou líderes que representem 
esse número; 



III – no caso do art. 336, c, por um quarto da composição do Senado ou líderes que representem 
esse número; 

 IV – por comissão, nos casos do art. 336, b e c." 

Art. 3º – O art. 340, II e III, do Regimento Interno, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 340 – .................................................................................. 

I- ................................................................................................ 

II – após a Ordem do Dia, no caso do art. 336, b; 

III – na sessão seguinte, incluído na Ordem do Dia, no caso do art. 336, c." 

Art. 4º – O art. 341, do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 341 – Não serão submetidos à deliberação do Plenário requerimentos de urgência: 

I – nos casos do art. 336, b e c, antes da publicação dos avulsos da proposição respectiva; 

II – em número superior a dois, na mesma sessão, não computados os casos do art. 336, a." 

Art. 5º – O art. 342 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 342 – No caso do art. 336, b, o requerimento de urgência será considerado prejudicado se não 
houver número para a votação." 

Art. 6º – O art. 345 e seu parágrafo único, do Regimento Interno, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 345 – A matéria para a qual o Senado conceda urgência será submetida ao Plenário: 

I – imediatamente após a concessão da urgência, no caso do art. 336, a; 

II – na segunda sessão ordinária que se seguir à concessão da urgência, incluída na Ordem do Dia, 
no caso do art. 336, b; 

III – na quarta sessão ordinária que se seguir à concessão da urgência, na hipótese do art. 336, c. 

Parágrafo único – Quando, nos casos do art. 336 b e c, encerrada a discussão, se tomar impossível o 
imediato início das deliberações, em virtude da complexidade da matéria, à Mesa será assegurado, para 
preparo da votação, prazo não superior a vinte e quatro horas." 

Art. 7º – O art. 346 e seu § 2º, do Regimento Intemo, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 346 – Os pareceres sobre as proposições em regime de urgência devem ser apresentados: 

I – imediatamente, na hipótese do art. 336, a, podendo o relator solicitar prazo não excedente a duas 
horas; 

II – quando a matéria for anunciada na Ordem do Dia, no caso do art. 336, b; 

III – no prazo compreendido entre a concessão da urgência e o dia anterior ao da sessão em cuja 
Ordem do Dia deva a matéria figurar, quando se tratar de caso previsto no art. 336, c. 

§1º- ........................................................................................................................................................ 

§ 2º – O parecer será oral no caso do art. 336, a, e, por motivo justificado, nas hipóteses do art. 336, 
b e c. 

Art. 8º – O art. 347 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 347 – Na discussão e no encaminhamento de votação das proposições em regime de urgência, 
no caso do art. 336, a, só poderão usar da palavra, e por metade do prazo previsto para as matérias em 
tramitação normal, o autor da proposição e os relatores, além de um orador de cada partido." 

Art. 9º – O art. 348 do Regimento Intemo passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 348 – Encerrada a discussão de matéria em regime de urgência com a apresentação de 
emendas, proceder-se-á da seguinte forma: 

I – no caso do art. 336, a, os pareceres serão proferidos imediatamente, por relator designado pelo 
Presidente, que poderá pedir o prazo previsto no art. 346, I; 



II – no caso do art. 336, b, os pareceres poderão ser proferidos imediatamente, ou se a complexidade 
da matéria o indicar, no prazo de vinte e quatro horas, saindo, nesta hipótese, a matéria da Ordem do Dia, 
para nela figurar na sessão ordinária subsequente; 

III – no caso do art. 336, c, o projeto sairá da Ordem do Dia, para nela ser novamente incluído na 
quarta sessão ordinária subsequente, devendo ser proferidos os pareceres sobre as emendas até o dia 
anterior ao da sessão em que a matéria será apreciada." 

Art. 10 – O art. 349, caput, do Regimento Interno, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 349 – A realização de diligência, nos projetos em regime de urgência, só é permitida no caso do 
art. 336, c, e pelo prazo máximo de quatro sessões ordinárias." 

Art. 11 – O art. 352, II, e seu parágrafo único, do Regimento Interno, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 352 – Extingue-se a urgência 

I – ........................................................................................................................................................ 

II – nos casos do art. 336, b e c, até ser iniciada a votação da matéria, mediante deliberação do 
Plenário. 

Parágrafo único – O requerimento de extinção de urgência pode ser formulado: 

a) no caso do art. 336, b, pela maioria dos membros do Senado ou líderes que representem esse 
número; 

b) no caso do art. 336, c, por um quarto da composição do Senado ou líderes que representem esse 
número; 

c) nos casos do art. 336, b e c, pela comissão requerente." 

Art. 12 – Os arts. 132, § 2º, a e b, 163, VI, 255, I, a e II, c, 1, e 408, § 3º, todos do Regimento Interno, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 132 – ............................................................................................................................................. 

§ 2º – ..................................................................................................................................................... 

a) por meia hora, no caso do art. 336, a; 

b) por vinte e quatro horas, nos casos do art. 336, b e c; 

"Art. 163 – ............................................................................................................................................... 

VI – matéria em tramitação normal." 

"Art. 255 – ............................................................................................................................................. 

I- ........................................................................................................................................................... 

a) urgência no caso do art. 336, b; 

II- ........................................................................................................................................................... 

l) urgência do art. 336, c; 

"Art. 408 – ............................................................................................................................................. 

§ 3º - Quando se tratar de questão de ordem sobre a matéria em regime de urgência nos termos do 
art. 336, a, ou com prazo de tramitação, o parecer deverá ser proferido imediatamente, podendo o 
Presidente da comissão ou o relator solicitar prazo não excedente a duas horas." 

Art. 13 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 14 – Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. – Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_________________ 

DCN (Seção II), 24-12-93  
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