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

 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2004 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da República Fe-
derativa do Brasil, com o Banco Interamericano de Desen-
volvimento – BID, no valor de até US$80,040,000.00 (oitenta 
milhões e quarenta mil dólares norte-americanos), destinada 
a financiar, parcialmente, o Programa de Transporte Urbano 
de Curitiba II. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É a Prefeitura Municipal de Curitiba autorizada a contratar opera-

ção de crédito externo, com garantia da União, com o Banco interamericano 
de Desenvolvimento – BID, no valor de até US$80,040,000.00 (oitenta milhões 
e quarenta mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Trans-
porte Urbano Curitiba II. 

Art. 2º A operação de crédito externo referida no art. 1º deverá ser reali-
zada nas seguintes condições: 

I – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento – 
BID; 

II – garantidor: República Federativa do Brasil; 
III – valor: em ienes japoneses, equivalentes a 

US$80,040,000.00 (oitenta milhões e quarenta mil dólares nor-
te-americanos) na data da aprovação do empréstimo pela Dire-
toria do BID; 

IV – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos, a contar da data 
de assinatura do Contrato; 

V – modalidade de empréstimo: empréstimo do mecanismo 
unimonetário; 

VI – amortização: em 30 (trinta) parcelas semestrais, conse-
cutivas e,tanto quanto possível, iguais, vencendo-se a primeira em 
15 de agosto de 2009 e a última em 15 de fevereiro de 2024; 
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VII – juros: exigidos semestralmente, calculados com base 
no custo dos empréstimos qualificados em ienes japoneses com 
taxa de juros ajustável contraídos pelo Banco no semestre anterior 
(custo de captação), acrescidos de margem fixada periodicamente 
pelo BID; previamente ao primeiro desembolso, poderá ser exercida 
pelo mutuário, com anuência do garantidor, opção da taxa de juros 
aplicável ao empréstimo, por uma taxa de juros baseada na taxa 
Libor (Libor+margem fixada periodicamente pelo emprestador); 

VIII – comissão de compromisso: inicialmente em 0,25% a.a. 
(vinte e cinco centésimos por cento ao ano), podendo ser altera-
da para até 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao 
ano) conforme revisão semestral do BID, exigida semestralmente 
sobre o saldo não-desembolsado do empréstimo, entrando em 
vigor 60 (sessenta) dias após a assinatura do Contrato; 

IX – comissão para inspeção e supervisão: inicialmente não 
será cobrada, mas, conforme revisão periódica do BID, poderá ser 
exigida, por semestre, até o valor em ienes japoneses equivalente a 
US$80,040.00 (oitenta mil e quarenta dólares norte-americanos). 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia à Prefeitura Municipal 
de Curitiba na operação de crédito externo referida no art. 1º. 

Parágrafo único. A autorização prevista no caput é condicionada a que 
a Prefeitura Municipal de Curitiba vincule, como contragarantias à União, os 
recursos de que tratam os arts. 156, 158 e 159, nos termos do art. 167, § 4º, 
todos da Constituição Federal, e outras garantias em direito admitidas, me-
diante formalização de Contrato de Contragarantia, podendo o Governo Fe-
deral reter importâncias necessárias diretamente das contas centralizadoras 
da arrecadação do Município. 

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 13 de fevereiro de 2004. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2004 

Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de US$ 
20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
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Art. 1º É o Estado de São Paulo autorizado a contratar operação de cré-
dito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID), no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares 
norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam-se ao financiamento parcial do Programa Cultura 
e Cidadania para a Inclusão Social – Fábricas de Cultura. 

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

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

II – garantidor: República Federativa do Brasil, tendo como 
contragarantias, como definido no texto da Lei Estadual nº 11.353, 
de 17 de março de 2003, autorizativa do empréstimo pretendido, 
as cotas ou parcelas da participação do Estado na arrecadação 
da União, complementadas pelas receitas próprias do Estado; 

III – valor: US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares 
norte-americanos); 

IV – prazo de desembolso: até 6 (seis) anos, não podendo 
ser inferior a 3 (três) anos; 

V – amortização: será efetuada em parcelas semestrais, 
consecutivas e, na medida do possível, iguais, vencendo-se a 
primeira no mês de fevereiro ou agosto imediatamente após 6 
(seis) anos, contados a partir da assinatura do Contrato, e a úl-
tima em 25 (vinte e cinco) anos, contados a partir da assinatura 
do Contrato; 

VI – juros: exigidos semestralmente, calculados sobre o 
saldo devedor periódico do empréstimo, a uma taxa anual para 
cada trimestre composta pela (i) taxa de juros Libor trimestral para 
dólar norte-americano, (ii) mais (ou menos) uma margem de cus-
to relacionada aos empréstimos que financiam os empréstimos 
modalidade Libor, (iii) mais o valor líquido de qualquer custo/lucro 
gerado por operações para mitigar as flutuações Libore (iv) mais 
a margem para empréstimos do capital ordinário; 

VII – comissão de crédito: 0,75% a.a. (setenta e cinco cen-
tésimos por cento ao ano),pagos semestralmente sobre o saldo 
não-desembolsado do empréstimo, nas mesmas datas de paga-
mentos dos juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após a 
assinatura do Contrato; 

VIII – inspeção e supervisão gerais: limitadas a US$ 
200,000.00 (duzentos mil dólares norte-americanos), desembol-
sados em prestações trimestrais, tanto quanto possível iguais. 
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Parágrafo único. As datas de pagamentos do principal e dos 
encargos financeiros poderão ser alteradas em função da data 
de assinatura do Contrato. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado de São Paulo 
na operação de crédito externo referida no art. 1º desta Resolução. 

Parágrafo único. A autorização prevista no caput é condicionada a que 
o Estado de São Paulo vincule, como contragarantias à União, as transferên-
cias constitucionais de receitas tributárias a que faz jus, complementadas por 
suas receitas próprias, mediante formalização de contrato de contragarantia, 
podendo o Governo Federal reter importâncias necessárias diretamente das 
contas centralizadoras da arrecadação do Estado. 

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de maio de 2004. – Senador José Sarney, Presiden-

te do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 3, DE 2004 

Denomina “Sala Senador Apolônio Salles” a sala de 
reuniões da Comissão de Serviços de Intra-Estrutura do Se-
nado Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É denominada “Sala Senador Apolônio Salles” a sala de reuniões 

da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura do Senado Federal. 
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de maio de 2004. – Senador José Sarney, Presiden-

te do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2004 

Institui o Grupo Parlamentar China-Brasil e dá outras 
providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É instituído, como serviço de cooperação interparlamentar, o 

Grupo China-Brasil, com a finalidade de incentivar e desenvolver as relações 
bilaterais entre seus Poderes Legislativos.

Art. 2º O Grupo Parlamentar será integrado por membros do Congresso 
Nacional que a ele livremente aderirem. 
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Art. 3º O Grupo Parlamentar reger-se-á pelo regulamento interno ou, na 
falta deste, pela decisão da maioria absoluta de seus membros fundadores, 
respeitadas as disposições legais e regimentais em vigor. 

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de maio de 2004. – Senador José Sarney, Presiden-

te do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 5, DE 2004 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a contra-
tar operação de crédito externo, com garantia da República 
Federativa do Brasil, com o Banco Interamericano de De-
senvolvimento – BID, no valor de US$100,400,000.00 (cem 
milhões e quatrocentos mil dólares norte-americanos) de 
principal, destinada a financiar, parcialmente, o Programa 
de Reabilitação da Área Central do Município de São Paulo 
PROCENTRO. 

0 Senado Federal resolve: 
Art. 1º É a Prefeitura Municipal de São Paulo autorizada a contratar ope-

ração de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento – BID, no valor de US$100,400,000.00 (cem milhões e 
quatrocentos mil dólares norte-americanos) 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo, 
referida no caput destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Rea-
bilitação da Área Central do Município de São Paulo – PROCENTRO. 

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

I – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento – 
BID; 

II – garantidor: República Federativa do Brasil, tendo como 
contragarantias, como definido no texto da Lei Municipal nº 13.495, 
de 7 de janeiro de 2003, autorizativa do empréstimo pretendido, 
a vinculação de recursos de que tratam os arts. 156, 158 e 159 
da Constituição Federal, e de outras garantias em direito admi-
tidas; 

III – valor: US$100,400,000.00 (cem milhões e quatrocentos 
mil dólares norte-americanos), equivalentes a R$288.348.800,00 
(duzentos e oitenta e oito milhões, trezentos e quarenta e oito mil, 
oitocentos reais), em 30 de junho de 2003; 

IV – prazo de desembolso: até 6 (seis) anos, não podendo 
ser inferior a 3 (três) anos; 
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V – modalidade de empréstimo: empréstimo do mecanismo 
unimonetário; 

VI – amortização: em parcelas semestrais, consecutivas e 
de valores, tanto quanto possível, iguais, vencendo-se a primeira 
6 (seis) anos e 6 (seis) meses contados a partir da assinatura, e 
a última em 25 (vinte e cinco) anos, contados a partir da assina-
tura do Contrato do Empréstimo; 

VII – juros: exigidos semestralmente, calculados sobre 
o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma taxa anual 
para cada trimestre composta pela (i) taxa de juros Libor tri-
mestral para dólar norte-americano, (ii) mais (ou menos) uma 
margem de custo relacionada aos empréstimos que financiam 
os empréstimos modalidade Libor, (iii) mais o valor líquido de 
qualquer custo/lucro gerado por operações para mitigar as flu-
tuações da Libor e (iv) mais a margem para empréstimos do 
capital ordinário; 

VIII – comissão de compromisso: exigida semestralmente 
nas mesmas datas do pagamento dos juros e calculada com 
base na taxa de 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por 
cento ao ano) sobre o saldo não-desembolsado do emprésti-
mo, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após a assinatura 
do Contrato; 

IX – taxa de inspeção e supervisão geral: US$1,004,000.00 
(um milhão e quatro mil dólares norte-americanos), desembolsa-
dos em prestações trimestrais, tanto quanto possível, iguais. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia à Prefeitura Municipal 
de São Paulo na operação de crédito externo referida no art. 1º desta Reso-
lução. 

Parágrafo único. A autorização prevista no caput é condicionada a que 
a Prefeitura Municipal de São Paulo vincule, como contragarantias à União, 
os recursos de que tratam os arts. 156, 158 e 159, nos termos do art. 167, 
§ 40, todos da Constituição Federal, e outras garantias em direito admitidas, 
mediante formalização de contrato de contragarantia, podendo o Governo Fe-
deral reter importâncias necessárias diretamente das contas centralizadoras 
da arrecadação do município. 

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

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de maio de 2004. – Senador José Sarney, Presiden-

te do Senado Federal. 
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RESOLUÇÃO Nº 6, DE 2004 

Autoriza a União a contratar operação de crédito exter-
no, no valor equivalente a até 427.200.000 (quatrocentos e 
vinte e sete milhões e duzentos mil euros), de principal, en-
tre a República Federativa do Brasil e o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), caracterizada 
como Primeiro Empréstimo Programático de Ajuste para o 
Crescimento Sustentável com Eqüidade, no âmbito do Pro-
grama de Apoio Financeiro ao Brasil (PAFIB) 

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

valor equivalente a até 427.200.000 (quatrocentos e vinte e sete milhões e 
duzentos mil euros), de principal, junto ao Banco Internacional para Recons-
trução e Desenvolvimento (BIRD) 

Parágrafo único. Os recursos do empréstimo a que se refere o caput, 
caracterizados como Primeiro Empréstimo Programático de Ajuste para o 
Crescimento Sustentável com Eqüidade, no âmbito do Programa de Apoio 
Financeiro ao Brasil (PAFIB), serão destinados a compor as reservas exter-
nas do País e poderão ser utilizados para saldar compromissos financeiros 
externos da República. 

Art. 2º A operação de crédito de que trata o art. 1º contém as seguintes 
características: 

I – mutuário: República Federativa do Brasil; 
II – mutuante: Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD); 
III- valor: equivalente a até 427.200.000 (quatrocentos e vinte 

e sete milhões eduzentos mil euros), de principal; 
IV – finalidade: Primeiro Empréstimo Programático de Ajus-

te para o Crescimento Sustentável com Eqüidade, no âmbito do 
Programa de Apoio Financeiro ao Brasil (PAFIB), em reconheci-
mento à implementação das reformas estruturais empreendidas 
nas áreas financeira e de logística, ambiente de negócios e de 
progresso tecnológico, cujos recursos passarão a compor as re-
servas externas do País e poderão ser destinados ao financia-
mento de longo prazo do Tesouro Nacional; 

V – modalidade de empréstimo: Fixed Spread .Loan (FSL), 
com possibilidade de: 

a) conversão de moeda; 
b) conversão da taxa de juros de flutuante para fixa ou vice-

versa; e 
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c) estabelecimento de tetos e bandas para a flutuação da 
taxa de juros; 

VI – prazo de desembolso: até 31 de dezembro de 2004; 
VII- carência do principal: 6 (seis) anos; 
VIII – amortização: 16 (dezesseis) parcelas semestrais, 

sendo 6 (seis) parcelas consecutivas com vencimentos de 15 de 
abril de 2009 a 15 de janeiro de 2011, mais 10 (dez) parcelas 
consecutivas de 15 de abril de 2013 a 15 de outubro de 2017, ou 
seja, sem pagamentos em 2012; 

IX – juros: exigidos semestralmente em 15 de abril e 15 de 
outubro de cada ano, calculados sobre o saldo devedor periódico 
do empréstimo, a uma taxa anual composta da Libor 6 (seis) meses 
e spread de 0,50% a.a. (cinqüenta centésimos por cento ao ano); 

X – comissão de compromisso: 0,85% a.a. (oitenta e cinco 
centésimos por cento ao ano) sobre os saldos não-desembolsados, 
exigida semestralmente, nas mesmas datas do pagamento dos 
juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após a assinatura do 
Contrato, até o quarto ano de sua entrada em vigor,e 0,75% a.a. 
(setenta e cinco centésimos por cento ao ano), em diante; 

XI – comissão à vista: 1 % (um por cento) sobre o valor do 
empréstimo, a ser debitada na data em que o Contrato entrar em 
efetividade. 

Parágrafo único. Todas as possibilidades do inciso V serão 
eventualmente aplicáveis à totalidade ou a partes do empréstimo. 

Art. 3º A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida 
no prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, a contar da sua publicação. 

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 7 de maio de 2004. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 7, DE 2004 

Autoriza a Companhia de Águas e Esgoto do Ceará (Ca-
gece) a contratar operação de crédito externo, com garantia 
da União e do Estado do Ceará, com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), no valor de US$ 100,000,000.00 
(cem milhões de dólares norte-americanos). 

0 Senado Federal resolve: 
Art. 1º É a Companhia de Águas e Esgoto do Ceará (Cagece) autorizada 

a contratar operação de crédito externo, com garantia da União e do Estado 
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do Ceará, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de 
US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Infra-
estrutura Básica e Saneamento do Estado do Ceará (Sanear II). 

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

I – devedor: Companhia de Águas e Esgoto do Ceará; 
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento – 

BID; 
III – garantidor: República Federativa do Brasil e o Estado 

do Ceará; 
IV-valor: US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares nor-

te-americanos); 
V – modalidade do empréstimo: Empréstimo do Mecanismo 

Unimonetário – Modalidade Ajustável; 
VI – prazo de desembolso: até 6 (seis) anos, não podendo 

ser inferior a 3 (três) anos; 
VII – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de 

valores tanto quanto possível iguais, vencendo-se a primeira 6 
(seis) meses a partir da data inicialmente prevista para o desem-
bolso final e a última o mais tardar 25 (vinte e cinco) anos após 
a assinatura do Contrato; 

VIII -juros: exigidos semestralmente, calculados com base 
no custo de captação do Banco para empréstimos unimonetários 
qualificados apurados durante os 6 (seis) meses anteriores aos 
respectivos vencimentos, acrescidos de uma margem razoável, 
expressa em termos de uma porcentagem anual para cobertura 
de despesas administrativas; 

IX – comissão de crédito: 0,75% a.a. (setenta e cinco cen-
tésimos por cento ao ano),pagos semestralmente sobre o saldo 
não desembolsado do empréstimo, nas mesmas datas de paga-
mentos dos juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após a 
assinatura do Contrato; 

X – recursos para inspeção e supervisão gerais: limitados a 
US$ 1,000,000.00 (um milhão de dólares norte-americanos), desem-
bolsados em prestações trimestrais, tanto quanto possível iguais. 

Art. 3º São a União e o Estado do Ceará autorizados a conceder garantia 
à Companhia de Águas e Esgoto do Ceará (Cagece) na operação de crédito 
externo referida nesta Resolução. 

Parágrafo único. A autorização prevista no caput é condicionada a que o 
Estado do Ceará vincule, como contragarantias à União, cotas da repartição 
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constitucional das receitas tributárias estabelecidas nos arts. 157 e 159, com-
plementadas por recursos próprios, nos termos do art. 167, inciso IV, todos da 
Constituição Federal, e de outras receitas e de outros bens de seu patrimônio, 
bem como quaisquer outras garantias em direito admitidas, mediante formali-
zação de contrato de contragarantia, podendo o Governo Federal reter impor-
tâncias necessárias diretamente das contas centralizadoras da arrecadação 
do Estado. 

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 8 de junho de 2004. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 8, DE 2004 

Autoriza o Município de Florianópolis a contratar ope-
ração de crédito externo com o Fundo Financeiro para o De-
senvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), no valor total 
equivalente a até US$ 22,400,000.00 (vinte e dois milhões e 
quatrocentos mil dólares norte-americanos), de principal, com 
garantia da República Federativa do Brasil, destinando-se os 
recursos ao financiamento parcial do Programa de Desenvol-
vimento da Infra-estrutura Básica e dos Serviços Urbanos de 
Florianópolis. 

0 Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Município de Florianópolis autorizado a contratar opera-

ção de crédito externo com o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da 
Bacia do Prata (Fonplata), no valor equivalente a até US$ 22,400,000.00 
(vinte e dois milhões e quatrocentos mil dólares norte-americanos), de 
principal, destinando-se os recursos ao financiamento parcial do Progra-
ma de Desenvolvimento da Infra-estrutura Básica e dos Serviços Urbanos 
de Florianópolis. 

Art. 2º São as seguintes as condições financeiras da operação de cré-
dito externo: 

I – mutuário: Município de Florianópolis; 
II – mutuante: Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da 

Bacia do Prata (Fonplata); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – natureza da operação: empréstimo externo; 
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V – valor: até US$ 22,400,000.00 (vinte e dois milhões e 
quatrocentos mil dólares norte-americanos), de principal; 

VI – finalidade: financiar, parcialmente, o Programa de De-
senvolvimento da Infra-estrutura Básica e dos Serviços Urbanos 
de Florianópolis; 

VII – prazo: até 240 (duzentos e quarenta) meses; 
VIII – prazo de desembolso: até 60 (sessenta) meses; 
IX – amortização: parcelas semestrais, consecutivas e, sem-

pre que possível, iguais, sendo a primeira a ser paga 180 (cento 
e oitenta) dias-calendário, contados a partir da data do último 
desembolso efetuado; 

X – juros: exigidos semestralmente, calculados sobre o saldo 
devedor diário do empréstimo até o dia do efetivo pagamento, a 
uma taxa anual determinada pela Libor para dólar norte-ameri-
cano mais um adicional de 325 (trezentos e vinte e cinco) pon-
tos-base, devendo ser pagos na mesma data do pagamento das 
parcelas de amortização; caso o programa seja concluído no pra-
zo estabelecido, a taxa anual de juros será reduzida em 25 (vinte 
e cinco) pontos-base, redução que se aplicará a partir da data de 
vencimento do prazo de desembolso; 

XI – juros de mora: equivalentes a 20% (vinte por cento) da 
taxa anual de juros, calculados proporcionalmente desde a data 
em que se deveria pagar a correspondente parcela de amortiza-
ção até a data de seu efetivo pagamento; 

XII – comissão de administração: exigida em uma única cota 
no valor de US$ 193,000.00 (cento e noventa e três mil dólares 
norte-americanos), uma vez cumpridas as condições prévias ao 
primeiro desembolso; 

XIII – comissão de compromisso: 0,75% a.a. (setenta e cin-
co centésimos por cento ao ano) sobre o saldo não desembol-
sado do empréstimo, que começará a ser calculado 180 (cento 
e oitenta) dias após a assinatura do Contrato. Caso o Município 
de Florianópolis não consiga desembolsar no prazo estipulado, 
a comissão de compromisso passará para 1 % (um por cento) a 
partir do vencimento do referido prazo de desembolso. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia à operação de crédi-
to de que trata o art. 1º, tendo como contragarantia oferecida pelo Município 
de Florianópolis as cotas de repartição constitucional previstas nos arts. 158 
e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 156, 
nos termos do art. 167, § 4º, todos da Constituição Federal, bem como outras 
garantias admitidas em direito. 
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Art. 4º As partes envolvidas na operação de crédito de que trata o art. 1º 
deverão, preliminarmente às formalizações contratuais, atender às seguintes 
exigências: 

I – cumprimento, pelo Município de Florianópolis, e reco-
nhecimento do referido cumprimento, pelo Fundo Financeiro 
para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), da con-
dição prévia à realização do primeiro desembolso, constante 
do art. 17 das Normas Gerais e do art. 18 das Estipulações 
Especiais da minuta do Contrato de Empréstimo, que exige a 
apresentação, em condições consideradas satisfatórias pelo 
Fonplata, do instrumento legal que ateste a constituição da 
Unidade de Gerenciamento do Programa para seu controle e 
implementação; 

II – assinatura do Contrato de contragarantia a ser conce-
dida pelo Município de Florianópolis à União. 

Art. 5º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida 
no prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias a contar da data de sua publi-
cação. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 8 de junho de 2004. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 9, DE 2004 

Autoriza a Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo (SABESP) a contratar operação de crédito exter-
no, com garantia da União, com o Japan Bank for Internatio-
nal Cooperation (JBIC), no valor de até JPY 21.320.000.000,00 
(vinte e um bilhões, trezentos e vinte milhões de ienes). 

0 Senado Federal resolve: 
Art. 1º É a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(Sabesp) autorizada a contratar operação de crédito externo, com garantia 
da União, com o Japan Bank for International Cooperation (JBIC), no valor 
de até JPY 21.320.000.000,00 (vinte e um bilhões, trezentos e vinte milhões 
de ienes). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Recu-
peração Ambiental da Região Metropolitana da Baixada Santista, construindo 
e recuperando os sistemas de água e esgoto com sistema de monitoramento 
ambiental. 
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Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas 
seguintes condições: 

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

II – credor: Japan Bank for International Cooperation 
(JBIC); 

III – garantidor: República Federativa do Brasil, tendo como 
contragarantias, conforme definido no texto da Lei Estadual nº 
10.820, de 20 de junho de 2001, autorizativa do empréstimo 
pretendido, as cotas ou parcelas da participação do Estado na 
arrecadação da União, complementadas pelas receitas próprias 
do Estado, e a cessão, mediante disponibilização, das receitas 
próprias da Sabesp, conforme autorização concedida pela sua 
Diretoria e pelo seu Conselho de Administração; 

IV – valor: até JPY 21.320.000.000,00 (vinte e um bilhões, 
trezentos e vinte milhões de ienes); 

V – prazo de desembolso: até 7 (sete) anos após a data de 
efetividade do Contrato; 

VI – amortização: 37 (trinta e sete) parcelas semestrais e 
consecutivas, sendo a primeira devida em 20 de março de 2011, 
vencendo-se a última em 20 de março de 2029; 

VII -juros: exigidos semestralmente, da seguinte forma: 

a) Principal I:1,8% a.a. (um inteiro e oito décimos por cento 
ao ano) sobre os recursos destinados ao financiamento: 

1 – das categorias (B), (C) e (D) da Seção 1 Anexo 2 do 
Contrato, referentes ao Tratamento de Esgoto, Sistema de Moni-
toramento Ambiental e Serviços de Consultoria, respectivamente, 
no valor total de JPY 7.596.000.000,00 (sete bilhões, quinhentos 
e noventa e seis milhões de ienes); 

2 – da categoria “contingências” (E), destinadas ao financia-
mento das categorias (B), (C) e (D) indicadas no item 1; 

3 – de 0,1% a.a. (um décimo por cento ao ano), relativo à 
comissão do Banco (service charge), incidente sobre os recur-
sos do empréstimo desembolsados para financiar as categorias 
previstas no item 1; 

b) Principal II: 2,5% a.a. (dois inteiros e cinco décimos por 
cento ao ano) destinados ao financiamento: 

1 – da categoria (A) – Redes de Esgoto, no montante de 
JPY 13.270.000.000,00 (treze bilhões, duzentos e setenta mi-
lhões de ienes); 

2 – da categoria “contingências” (E), destinados ao finan-
ciamento das Redes de Esgoto; e 
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3 – de 0,1% a.a. (um décimo por cento ao ano), relativo à 
comissão do Banco (service charge), incidente sobre os recur-
sos do empréstimo desembolsados para financiar as categorias 
previstas no item 1; 

VIII – comissão do Banco: 0,1% (um décimo por cento) so-
bre o montante de cada desembolso (service charge). 

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

Art. 3º Fica a União autorizada a conceder garantia à Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) na operação de crédito 
externo referida nesta Resolução. 

Parágrafo único. A autorização prevista no caput é condicionada a que o 
Estado de São Paulo vincule, como contragarantias à União, cotas da repar-
tição constitucional das receitas tributárias estabelecidas nos arts. 157 e 159, 
complementadas por recursos próprios, nos termos do art. 167, inciso IV, todos 
da Constituição Federal, e a cessão, mediante disponibilização, das receitas 
próprias da Sabesp, conforme autorização concedida pela sua Diretoria e 
pelo seu Conselho de Administração, mediante formalização de contrato de 
contragarantia, podendo o Governo Federal reter importâncias necessárias 
diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do Estado. 

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 8 de junho de 2004. Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 10, DE 2004

Convalida os Atos da Comissão Diretora que men-
ciona. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º Ficam convalidados os Atos da Comissão Diretora nºs 23 e 35, 

de 2002; 3, 4, 14, 17, 28 e 35, de 2003; e 2, de 2004. 
Art. 2º Fica a Comissão Diretora autorizada a consolidar o Regulamento 

Administrativo do Senado Federal, no que couber, com as alterações promo-
vidas pelos Atos a que se refere esta Resolução. 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 15 de junho de 2004. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal. 
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RESOLUÇÃO Nº 11, DE 2004 

Autoriza o Estado do Tocantins a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da República Federativa do 
Brasil, no valor de até US$ 60,000,000.00 (sessenta milhões 
de dólares norte-americanos), de principal, junto ao Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), 
destinada ao financiamento parcial do Projeto de Desenvol-
vimento Regional Sustentável do Tocantins. 

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

externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até US$ 
60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norte-americanos), de principal, 
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird). 

Parágrafo único. Os recursos oriundos da operação a que se refere o ca-
put serão destinados ao financiamento parcial do Projeto de Desenvolvimento 
Regional Sustentável do Tocantins. 

Art. 2º É a União autorizada a conceder garantia à operação de crédito 
a que se refere o art. 1º, tendo como contragarantia oferecida pelo Governo 
do Estado do Tocantins, cotas de repartição constitucional previstas nos arts. 
157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 
155, e outras garantias admitidas em direito, nos termos do § 4º do art. 167, 
todos da Constituição Federal. 

Art. 3º A operação de crédito referida nos arts. 1º e 2º contém as seguin-
tes características e condições básicas: 

I – mutuário: Estado do Tocantins; 
II – mutuante: Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (Bird); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: equivalente a até US$ 60,000,000.00 (sessenta 

milhões de dólares norte-americanos); 
V – finalidade: financiar, parcialmente, o Projeto de Desen-

volvimento Regional Sustentável do Tocantins; 
VI – modalidade: Fixed Spread Loan (FSL), com possibili-

dade de: 
a) conversão de moeda; 
b) conversão da taxa de juros de flutuante para fixa ou vice-

versa; e 
c) estabelecimento de tetos, pisos e bandas para a flutua-

ção da taxa de juros; 
VII – desembolso: conforme a execução do Projeto, até 31 

de dezembro de 2009; 
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VIII – amortização: em 17 (dezessete) parcelas semestrais, 
consecutivas, vencíveis a cada 15 de março e 15 de setembro, 
entre 15 de setembro de 2010 e 15 de setembro de 2018; 

IX – juros: exigíveis semestralmente, vencíveis em 15 de março 
e 15 de setembro, calculados sobre o saldo devedor periódico do em-
préstimo, a uma taxa anual inicialmente flutuante [Libor 6 m + spread 
de 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano)]; 

X – comissão de compromisso: 0,85% a.a. (oitenta e cinco cen-
tésimos por cento ao ano) sobre os saldos devedores não-desembol-
sados, exigida semestralmente, nas mesmas datas de pagamento 
dos juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após a assinatura 
do Contrato, até o quarto ano de sua entrada em vigor, e 0,75% a.a. 
(setenta e cinco centésimos por cento ao ano) daí em diante; 

XI – comissão à vista: 1 % (um por cento) sobre o valor do 
empréstimo, a ser debitada na data em que o Contrato entrar em 
efetividade. 

Parágrafo único. Todas as possibilidades do inciso VI se-
rão eventualmente aplicáveis à totalidade ou a partes do em-
préstimo. 

Art. 4º A realização da contratação da operação de crédito a que se refere 
esta Resolução é condicionada à prévia comprovação pelo Estado do Tocantins, 
junto à Secretaria do Tesouro Nacional, da inclusão da operação nas Leis do 
Orçamento de 2004 e do Plano Plurianual PPA 2004-2007, à atualização das 
certidões relativas ao INSS, FGTS e Dívida Ativa da União e à formalização 
do Contrato de Contragarantia entre o Estado e a União. 

Art. 5º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no 
prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 30 de junho de 2004. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 12, DE 2004 

Autoriza o Município de Belo Horizonte – MG a contra-
tar operação de crédito externo com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), no valor total equivalente a US$ 
46,500,000.00 (quarenta e seis milhões e quinhentos mil dó-
lares norte-americanos), de principal, com garantia da Repú-
blica Federativa do Brasil. 

0 Senado Federal resolve: 
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Art. 1º É o Município de Belo Horizonte – MG autorizado a contratar ope-
ração de crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), no valor total equivalente a US$ 46,500,000.00 (quarenta e seis milhões 
e quinhentos mil dólares norte-americanos), de principal. 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação a que se refere o 
caput deste artigo serão destinados a financiar, parcialmente, o Programa de 
Recuperação Ambiental de Belo Horizonte (Drenurbs). 

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

I – mutuário: Município de Belo Horizonte; 
II – mutuante: Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV- valor do empréstimo: US$ 46,500,000.00 (quarenta e 

seis milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos), de 
principal; 

V – valor da contrapartida: US$ 31,000,000.00 (trinta e um 
milhões de dólares norte-americanos); 

VI – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos; 
VII – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de 

valores tanto quanto possível iguais, vencendo-se a primeira 6 
(seis) meses a partir da data inicialmente prevista para o desem-
bolso final e a última o mais tardar 25 (vinte e cinco) anos após 
a assinatura do Contrato; 

VIII – juros: exigidos semestralmente, calculados sobre o 
saldo devedor periódico do empréstimo, a uma taxa anual para 
cada semestre composta pela Libor trimestral para o dólar nor-
te-americano, seus componentes de flutuação e margem para 
empréstimo do capital ordinário do BID; 

IX – comissão de crédito: exigida semestralmente nas mes-
mas datas de pagamento dos juros e calculada com base na taxa 
de até 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano) 
sobre o saldo não-desembolsado do empréstimo, entrando em 
vigor 60 (sessenta) dias após a assinatura do Contrato; 

X – taxa de inspeção e supervisão geral: até 1% (um por 
cento) do empréstimo. 

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

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia à operação de crédito a 
que se referem os arts. 1º e 2º, tendo como contragarantia oferecida pelo Mu-
nicípio de Belo Horizonte as receitas geradas pelos impostos a que se referem 
os arts. 156 e 158 da Constituição Federal, nos termos do § 4º do art. 167, as 
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receitas de que tratam os incisos I e II do art. 159 da Constituição Federal e a 
celebração do respectivo Contrato de Contragarantia. 

Art. 4º As partes envolvidas nessa operação deverão cumprir e reconhecer 
o cumprimento, preliminarmente às formalizações contratuais, do atendimento 
de todas as condicionalidades prévias à realização do primeiro desembolso 
do empréstimo, inclusive a comprovação de adimplência do Município de Belo 
Horizonte e de suas entidades junto à União e às entidades controladas pelo 
poder público federal. 

Art. 5º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida 
no prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, a contar de sua publicação. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 30 de junho de 2004. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal 

RESOLUÇÃO Nº 13, DE 2004 

Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da República Federativa do 
Brasil, no valor de até US$20,000,000.00 (vinte milhões de 
dólares norte-americanos), de principal, junto ao Banco In-
teramericano de Desenvolvimento (BID), destinada ao finan-
ciamento parcial do Programa de Fortalecimento da Gestão 
Fiscal do Estado de São Paulo. 

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

dito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até 
US$20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos), de principal, 
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

Parágrafo único. Os recursos oriundos da operação a que se refere o ca-
put serão destinados ao financiamento parcial do Programa de Fortalecimento 
da Gestão Fiscal do Estado de São Paulo. 

Art. 2º É a União autorizada a conceder garantia à operação de crédito 
a que se refere o art. 1º, tendo como contragarantia oferecida pelo Governo 
do Estado de São Paulo, cotas de repartição constitucional previstas nos arts. 
157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 
155, e outras garantias admitidas em direito, nos termos do § 4º do art. 167 
da Constituição Federal. 

Art. 3º A operação de crédito referida nos arts. 1º e 2º desta resolução 
contém as seguintes características e condições básicas: 

I – mutuário: Estado de São Paulo; 
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II – mutuante: Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID); 

III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV- valor: equivalente a até US$20,000,000.00 (vinte milhões 

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

com taxa de juros baseada na Libor; 
VI – prazo de desembolso: 3 (três) anos; 
VII – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de 

valores tanto quanto possível iguais, vencendo-se a primeira 6 
(seis) meses a partir da data inicialmente prevista para o desem-
bolso final e a última o mais tardar 20 (vinte) anos após a assi-
natura do Contrato; 

VIII – juros: exigidos semestralmente, calculados sobre o 
saldo devedor periódico do empréstimo, a uma taxa anual para 
cada trimestre composta da seguinte forma: 

a) taxa de juros Libor trimestral para dólar norte-america-
no; 

b) mais (ou menos) uma margem de custo relacionada aos 
empréstimos que financiamos empréstimos modalidade Libor; 

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

d) mais a margem para empréstimos do capital ordinário; 

IX – comissão de crédito: 

a) exigida semestralmente nas mesmas datas do pagamento 
dos juros e calculada com base na taxa de até 0,75% a.a. (se-
tenta e cinco centésimos por cento ao ano), sobre o saldo não-
desembolsado do empréstimo, entrando em vigor 60 (sessenta) 
dias após a assinatura do Contrato; 

b) o mutuário, a princípio, pagará uma Comissão de Crédito 
de 0,25% a.a. (vinte e cinco centésimos por cento ao ano), poden-
do esse percentual ser modificado semestralmente pelo Banco, 
sem que em caso algum possa exceder o percentual previsto de 
0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano); 

X – recursos para inspeção e supervisão geral: durante o 
período de desembolsos, não serão reservados recursos do finan-
ciamento para atendimento de despesas de inspeção e supervisão 
gerais, salvo se o Banco estabelecer o contrário durante tal perío-
do.  Em nenhum caso, para atender as referidas despesas em um 
semestre determinado, poderão destinar-se recursos superiores 
a 1% (um por cento) do financiamento, dividido pelo número de 
semestres compreendido no prazo original de desembolsos; 
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XI – carência: 42 (quarenta e dois) meses. 

Art. 4º A realização da contratação da operação de crédito a que se 
refere esta Resolução é condicionada à prévia formalização do contrato de 
contragarantia entre o Estado e a União, vinculando-se as receitas referidas 
no art. 2º. 

Art. 5º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida 
no prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, a partir da data de sua publi-
cação. 

Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de julho de 2004. – Senador José Sarney, Presidente 

do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 14, DE 2004 

Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de 
crédito externo, com garantia do Japan Bank for Internatio-
nal Cooperation – JBIC e contragarantia da República Fede-
rativa do Brasil, no valor, em ienes japoneses, equivalente a 
até US$209,000,000.00 (duzentos e nove milhões de dólares 
norte-americanos). 

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

dito externo, com garantia do Japan Bank for International Cooperation – JBIC 
e contragarantia da República Federativa do Brasil, junto a um consórcio de 
Bancos Japoneses liderados pelo Sumitomo Mitsui Banking Corporation, no 
valor de US$209,000,000.00 (duzentos e nove milhões de dólares norte-ameri-
canos). Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam-se ao financiamento parcial do Programa Integrado 
de Transportes Urbanos – Projeto da 4ª Linha do Metrô (Linha Amarela). 

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

I – credor: Bancos Japoneses liderados pelo Sumitomo Mit-
sui Banking Corporation; 

II – garantidor: Japan Bank for International Cooperation 
– JBIC e contragarantia da República Federativa do Brasil; 

III – valor: em ienes japoneses, equivalentes a 
US$209,000,000.00 (duzentos e nove milhões de dólares norte-
americanos); 

IV – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos, a contar da data 
de assinatura do Contrato, até 30 de junho de 2007; 
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V – amortização: em 18 (dezoito) parcelas consecutivas 
semestrais de US$ 11,611,111.00 (onze milhões, seiscentos e 
onze mil, cento e onze dólares norte-americanos), vencendo-se 
a primeira em 15 de setembro de 2007 e a última em 15 de mar-
ço de 2016; 

VI – juros: Libor de 6 (seis) meses para iene, acrescida de 
uma margem de 1,91% a.a .(um inteiro e noventa e um centési-
mos por cento ao ano), incluindo 1,22% a.a. (um inteiro e vinte e 
dois centésimos por cento ao ano) destinados ao JBIC, na qua-
lidade de garantidor da operação; 

VII – comissão do garantidor (JBIC): 1,22% a.a. (um inteiro 
e vinte e dois centésimos por cento ao ano); 

VIII – comissão do arranjador (Sumitomo): 1,25% (um intei-
ro e vinte e cinco centésimos por cento) flat, representando um 
montante de US$2,612,500.00 (dois milhões, seiscentos e doze 
mil e quinhentos dólares norte-americanos), pagável 6 (seis) me-
ses após a assinatura do Contrato ou no primeiro desembolso, o 
que ocorrer primeiro; 

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

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

XI – comissão de compromisso: 0,25% a.a. (vinte e cinco 
centésimos por cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado 
do empréstimo, após assinatura do Contrato, pagável nas mes-
mas datas de pagamento dos juros; 

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

XIII – datas fixas para pagamentos: 15 de março e 15 de 
setembro, para pagamentos de amortização, juros e comissão 
de compromisso. 

Parágrafo único.  As datas de pagamentos do principal e dos 
encargos financeiros poderão ser alteradas em função da data 
de assinatura do Contrato. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado de São Paulo 
na operação de crédito externo referida no art. 1º. 
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Parágrafo único. A autorização prevista no caput é condicionada a que 
o Estado de São Paulo vincule, como contragarantias à União, as transferên-
cias constitucionais de receitas tributárias a que faz jus, complementadas por 
suas receitas próprias, mediante formalização de contrato de contragarantia, 
podendo o Governo Federal reter importâncias necessárias diretamente das 
contas centralizadoras da arrecadação do Estado. 

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

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de julho de 2004. – Senador José Sarney, Presidente 

do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 15, DE 2004 

Autoriza a República Federativa do Brasil a celebrar 
contrato de operação de crédito externo no valor de até 
US$100.000.000,00 (cem milhões de dólares norte-america-
nos) com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
para o financiamento parcial do Programa de Ação Social em 
Saneamento (PASS/BID). 

0 Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito exter-

no com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor total de até 
US$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares norte-americanos), de principal. 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação a que se refere o 
caput deste artigo serão destinados ao financiamento parcial do Programa de 
Ação Social em Saneamento (PASS/BID).

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

I – mutuário: República Federativa do Brasil; 
II – mutuante: Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID); 
III – valor do empréstimo: até US$100.000.000,00 (cem mi-

lhões de dólares norte-americanos), de principal; 
IV – valor da contrapartida: em valor equivalente a até 

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

V – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos e 6 (seis) me-
ses; 

VI – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de valo-
res aproximadamente iguais, vencendo-se a primeira 6 (seis) meses 
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a partir da data prevista para o desembolso final e a última o mais 
tardar 25 (vinte e cinco) anos após a assinatura do Contrato; 

VII – juros: exigidos semestralmente, calculados com base 
no custo de captação do Banco para empréstimos unimonetários 
qualificados apurados durante os 6 (seis) meses anteriores aos 
respectivos vencimentos, acrescidos de uma margem razoável, 
expressa em termos de uma porcentagem anual, para cobertura 
de despesas administrativas; 

VIII – comissão de crédito: exigida semestralmente nas 
mesmas datas de pagamento dos juros e calculada com base na 
taxa de até 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre 
o saldo não-desembolsado do empréstimo, entrando em vigor 60 
(sessenta) dias após a assinatura do Contrato; 

IX – taxa de inspeção e supervisão geral: até 1% (um por 
cento) do empréstimo, em prestações trimestrais, tanto quanto 
possível, iguais. 

Art. 3º Esta autorização perderá a eficácia caso o Poder Executivo não 
apresente ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no prazo de 
até 3 (três) meses após a celebração do contrato autorizado por esta reso-
lução, pedido de cancelamento dos recursos do empréstimo no valor de até 
US$42.713.000,00 (quarenta e dois milhões e setecentos e treze mil dólares 
norte-americanos) e dos recursos de contrapartidas nacionais em valor equi-
valente a US$28.808.000,00 (vinte e oito milhões e oitocentos e oito mil dó-
lares norte-americanos). 

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

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 8 de julho de 2004. – Senador José Sarney, Presidente 

do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 16, DE 2004 

Autoriza o Estado do Espírito Santo a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da República Federati-
va do Brasil, no valor de até US$ 36,000,000.00 (trinta e seis 
milhões de dólares norte-americanos), de principal, junto ao 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
(Bird), destinada ao financiamento parcial do Programa de 
Saneamento Ambiental do Estado do Espírito Santo – Pro-
jeto Águas Limpas. 
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O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Estado do Espírito Santo autorizado a contratar operação de 

crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de 
até US$ 36,000,000.00 (trinta e seis milhões de dólares norte-americanos), 
de principal, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvi-
mento (Bird). 

Parágrafo único. Os recursos oriundos da operação a que se refere o ca-
put serão destinados ao financiamento parcial do Programa de Saneamento 
Ambiental do Estado do Espírito Santo – Projeto Águas Limpas. 

Art. 2º É a União autorizada a conceder garantia à operação de crédito 
a que se refere o art. 1º, tendo como contragarantia oferecida pelo Governo 
do Estado do Espírito Santo cotas de repartição constitucional previstas nos 
arts. 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no 
art. 155, e outras garantias admitidas em direito, nos termos do § 4º do art. 
167, todas da Constituição Federal. 

Art. 3º A operação de crédito referida nos arts. 1º e 2º desta Resolução 
contém as seguintes características e condições básicas: 

I – mutuário: Estado do Espírito Santo; 
II – mutuante: Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (Bird); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: equivalente a até US$ 36,000,000.00 (trinta e seis 

milhões de dólares norte-americanos); 
V – modalidade: Fixed Spread Loan (FSL), com possibilida-

des de conversão de moeda, conversão da taxa de juros flutuan-
te para fixa ou vice-versa e de estabelecimento de tetos, pisos e 
bandas para a flutuação da taxa de juros, todas eventualmente 
aplicáveis à totalidade ou a partes do empréstimo; 

VI – desembolso: conforme a execução do projeto, até 30 
de setembro de 2008;

VII – amortização: 24 (vinte e quatro) parcelas semestrais, 
consecutivas,vencíveis a cada 15 de maio e 15 de novembro, entre 
15 de novembro de 2009 e 15 de maio de 2021, sendo as 23 (vinte 
e três) primeiras parcelas no valor de US$ 1,501,200.00 (um milhão, 
quinhentos e um mil e duzentos dólares norte-americanos) [4,17% 
(quatro inteiros e dezessete centésimos por cento)] e a vigésima 
quarta no valor de US$ 1,472,400.00 (um milhão, quatrocentos 
e setenta e dois mil e quatro centos dólares norte-americanos) 
[4,09% (quatro inteiros e nove centésimos por cento)]; 

VIII – juros: exigidos semestralmente, vencíveis em 15 de 
maio e 15 de novembro, calculados sobre o saldo devedor pe-
riódico do empréstimo, a uma taxa anual inicialmente flutuante 
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[Libor 6 (seis) meses mais spread a ser fixado um dia antes da 
assinatura do Contrato]; 

IX – comissão à vista: 1 % (um por cento) sobre o valor do 
empréstimo, a ser debitada na data em que o Contrato entrar em 
efetividade; 

X – comissão de compromisso: 0,85% a.a. (oitenta e cinco cen-
tésimos por cento ao ano) sobre os saldos devedores não desembol-
sados, exigida semestralmente, nas mesmas datas de pagamento 
dos juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após a assinatura 
do Contrato,até o quarto ano de sua entrada em vigor, e 0,75% a.a. 
(setenta e cinco centésimos por cento ao ano), em diante. 

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

Art. 4º A realização da contratação da operação de crédito a que se 
refere esta Resolução é condicionada à prévia formalização do Contrato de 
Contragarantia entre o Estado e a União, vinculando-se as receitas referidas 
no art. 2º desta Resolução. 

Art. 5º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida 
no prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, a contar da data de sua publi-
cação. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 17 de setembro de 2004. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 17, DE 2004 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar ope-
ração de crédito externo no valor total de até US$100,000,000.00 
(cem milhões de dólares norte-americanos), com o Banco In-
ternacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), 
para financiamento parcial da segunda etapa do Projeto do 
Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (Vigisus II). 

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

ção de crédito externo no valor total de até US$100,000,000.00 (cem milhões 
de dólares norte-americanos), de principal, com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). 

Parágrafo único. Os recursos advindos dessa operação de crédito des-
tinam-se ao financiamento parcial da segunda etapa do Projeto do Sistema 
Nacional de Vigilância em Saúde (Vigisus II), a cargo do Ministério da Saúde, 
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por intermédio da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) e da Fundação 
Nacional de Saúde (FU-NASA). 

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

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

senvolvimento (BIRD); 
III – executor: Ministério da Saúde (Secretaria de Vigilância 

em Saúde e Fundação Nacional de Saúde); 
IV – valor total: até US$100,000,000.00 (cem milhões de 

dólares norte-americanos); 
V – modalidade de empréstimo: Fixed Spread Loan (FSL), 

com possibilidade de: 

a) conversão de moeda; 
b) conversão da taxa de juros de flutuante para fixa ou vice-

versa; e 
c) estabelecimento de tetos e bandas para a flutuação da 

taxa de juros; 

VI – prazo de desembolso: até 31 de dezembro de 2008; 
VII -amortização: 20 (vinte) parcelas semestrais, sendo 5 

(cinco) parcelas consecutivas com vencimentos de 15 de julho 
de 2009 a 15 de julho de 2011, mais 15 (quinze) parcelas con-
secutivas de 15 de janeiro de 2013 a 15 de janeiro de 2020, ou 
seja, sem pagamentos em 2012; 

VIII – juros: exigidos semestralmente, em 15 de janeiro e 15 
de julho de cada ano, calculados sobre o saldo devedor periódico 
do empréstimo, a uma taxa anual composta de Libor semestral e 
spread de 0,50% a.a.(cinqüenta centésimos por cento ao ano); 

IX – comissão de compromisso: 0,85% a.a. (oitenta e cinco 
centésimos por cento ao ano) sobre os saldos devedores não-
desembolsados, exigida semestralmente, nas mesmas datas 
do pagamento dos juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias 
após a assinatura do Contrato, até o quarto ano de sua entrada 
em vigor, e 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao 
ano) em diante; 

X – comissão à vista: 1 % (um por cento) sobre o valor do 
empréstimo, a ser debitada na data em que o Contrato entrar em 
efetividade. 

Parágrafo único. As datas de pagamentos do principal e dos 
encargos financeiros poderão ser alteradas em função da data 
de assinatura do Contrato. 
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Art. 3º As seguintes condições deverão ser cumpridas previamente à as-
sinatura do Contrato do empréstimo, mediante manifestação prévia do Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento: 

I – a adoção pelo devedor, por meio do Ministério da Saúde 
e da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), do Manual Ope-
rativo do Projeto; 

II – o estabelecimento das Unidades de Coordenação do 
Projeto no âmbito da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) 
e da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), com pessoal em 
quantidade e qualificação aprovadas pelo Bird; e 

III – a implantação, pelo Ministério da Saúde, do Sistema 
de Planejamento, Acompanhamento e Gerenciamento Financei-
ro do Projeto. 

Art. 4º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida 
no prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado da data de sua publi-
cação. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de outubro de 2004. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 18, DE 2004 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar ope-
ração de crédito externo no valor total de US$505,050,000.00 
(quinhentos e cinco milhões e cinqüenta mil dólares norte-
americanos), cujos recursos constituirão o “Primeiro Em-
préstimo Programático para a Sustentabilidade Ambiental”, 
no âmbito do Programa de Apoio Financeiro ao Brasil (PA-
FIB), destinada ao financiamento de longo prazo do Tesouro 
Nacional. 

0 Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito 

externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD), no valor total de até US$505,050,000.00 (quinhentos e cinco milhões 
e cinqüenta mil dólares norte-americanos), de principal. 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação a que se refere o 
caput deste artigo serão destinados a compor as reservas internacionais po-
dendo ser utilizados livremente no âmbito da política de gestão das disponi-
bilidades de recursos externos do País. 

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

I – devedor: Ministério da Fazenda; 
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II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e De-
senvolvimento (BIRD); 

III – valor: US$505,050,000.00 (quinhentos e cinco milhões 
e cinqüenta mil dólares norte-americanos); 

IV – prazo de desembolso: até 31 de dezembro de 2004; 
V – amortização: 24 (vinte e quatro) parcelas semestrais e 

consecutivas, com vencimento de 15 de novembro de 2009 a 15 
de maio de 2021, correspondendo cada uma das 23 (vinte e três) 
primeiras a 4,17% (quatro inteiros e dezessete centésimos por 
cento) do valor desembolsado, e a última a 4,09% (quatro inteiros 
e nove centésimos por cento); 

VI – juros: exigidos semestralmente, em 15 de maio e 15 de 
novembro de cada ano, calculados sobre o saldo devedor peri-
ódico do empréstimo, a uma taxa anual composta da Libor de 6 
(seis) meses e spread de 0,50% a.a. (cinqüenta centésimos por 
cento ao ano); 

VII – comissão de compromisso: 0,85% a.a. (oitenta e cinco 
centésimos por cento ao ano) sobre o saldo devedor não-desem-
bolsado, exigida semestralmente, nas mesmas datas do pagamento 
dos juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após a assinatura 
do Contrato, até o quarto ano de sua entrada em vigor, e 0,75% 
a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano) em diante; 

VIII – taxa inicial: 1% (um por cento) do valor do financia-
mento, pagável simultaneamente ao ingresso dos recursos. 

Art. 3º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida 
no prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, a contar da data de sua publi-
cação. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de outubro de 2004. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal.  

RESOLUÇÃO Nº 19, DE 2004 

Institui o Grupo Parlamentar Internacional do Café e dá 
outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art.1º É instituído, como serviço de cooperação interparlamentar, o Gru-

po Parlamentar Internacional do Café, com a finalidade de proteger o setor 
cafeeiro nacional e incentivar e desenvolver as relações entre os Poderes Le-
gislativos de países produtores de café e organizações parlamentares inter-
nacionais congêneres. 
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Art. 2º O Grupo Parlamentar será integrado por membros do Congresso 
Nacional que a ele livremente aderirem. 

Art. 3º O Grupo Parlamentar reger-se-á pelo seu regulamento interno ou, 
na falta deste, pela decisão da maioria absoluta de seus membros fundadores, 
respeitadas as disposições legais e regimentais em vigor. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 12 de novembro de 2004. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2004 

Autoriza a União a executar Programa de Emissão de 
Títulos e de Administração de Passivos de Responsabilidade 
do Tesouro Nacional no Exterior e dá ou-tras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É a União autorizada, nos termos da Resolução nº 96, de 1989, 

restabelecida pela Resolução nº 17, de 1992, ambas do Senado Federal, a 
executar o Programa de Emissão de Títulos e de Administração de Passivos 
de Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior, que consiste nas ope-
rações de: 

I – emissão de títulos, de responsabilidade do Tesouro Na-
cional, no exterior, com contrapartida em moeda corrente nacio-
nal ou estrangeira; 

II – administração de passivos, de responsabilidade do Te-
souro Nacional, contemplando operações de compra, de permu-
ta e outras modalidades de operações, inclusive com derivativos 
financeiros. 

Parágrafo único. A União é autorizada a contratar institui-
ções financeiras, nacionais ou estrangeiras, para atuarem no 
mercado financeiro internacional nas operações de que trata 
esta Resolução. 

Art. 2º As operações de emissão e de administração de passivos a que 
se refere o art. 1º têm as seguintes características: 

I – montante da emissão e colocação dos títulos: até 
US$75,000,000,000.00 (setenta e cinco bilhões de dólares nor-
te-americanos), ou seu equivalente em outras moedas, colocados 
de uma só vez ou parceladamente; 

II – modalidade dos títulos: os títulos serão emitidos na for-
ma nominativa ou ao portador, podendo, ou não, ser listados em 
bolsas de valores, conforme seja conveniente para sua comer-
cialização; 
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III – forma de colocação: mediante oferta internacional; 
IV – prazo: a ser definido por ocasião das negociações; 
V – juros: a serem definidos, tanto em termos de taxas quanto 

de periodicidade de pagamento, por ocasião das negociações; 
VI – destinação dos recursos: pagamento da Dívida Pública 

Federal (DPF), de responsabilidade do Tesouro Nacional. 

Art. 3º A execução de cada operação de administração de passivos, a 
que se refere o inciso II do art. 1º , deverá ser informada ao Senado Federal, 
pelo órgão responsável pela administração da Dívida Pública Federal (DPF), 
mediante o envio de relatório circunstanciado, até 30 (trinta) dias após sua 
realização. 

§ 1º O relatório de que trata o caput deverá ser abrangente e analítico, 
evidenciar o atendimento ao disposto no art. 2º desta Resolução, demonstrar 
os benefícios obtidos, além de conter necessariamente as seguintes informa-
ções e documentos: 

I – preços dos títulos objeto de cada operação de recompra, 
troca ou reestruturação; 

II – cópia da documentação relativa à operação realizada, 
especialmente dos contratos de eventuais novas emissões de tí-
tulos externos efetuadas ao amparo desta Resolução. 

§ 2º Na hipótese de não-cumprimento do estabelecido neste 
artigo, é suspensa a autorização para a União realizar qualquer 
outra operação de recompra ou de reestruturação dos títulos da 
dívida externa, até que seja cumprida a obrigação nele contida. 

Art. 4º O Ministro da Fazenda apresentará, em reunião da Comissão de 
Assuntos Econômicos do Senado Federal, em até 30 (trinta) dias corridos após 
o final de cada trimestre, relatório da execução do Programa de Emissão de 
Títulos e Administração de Passivos de Responsabilidade do Tesouro Nacio-
nal no Exterior, com as seguintes informações: 

I – para as emissões de títulos, a que se refere o inciso I 
do art. 1º : 

a) demonstrativo estatístico dos valores efetivamente emi-
tidos, discriminando, por denominação e números de série dos 
títulos, seus valores unitários e totais, quantidade e montantes de 
emissão, taxas de juros, prazos e datas de vencimento; 

b) demonstrativo contábil do pagamento da Dívida Pública 
Federal (DPF) com os recursos captados nas novas emissões 
amparadas por esta Resolução, discriminando, por denomina-
ção e números de série dos títulos resgatados, seus valores 
unitários e totais, quantidades, taxas de juros, prazos e datas de 
vencimento; 
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II – para as operações de administração de passivos, a que 
se refere o inciso II do art. 1º : 

a) análise circunstanciada de cada operação; 
b) demonstrativo abrangente e analítico acerca dos benefícios 

auferidos em cada operação, devendo contemplar os preços dos 
títulos ou derivativos e cópia dos principais documentos, especial-
mente dos contratos de emissões de títulos ou derivativos; 

c) demonstrativo contábil do pagamento da Dívida Pública 
Federal (DPF), caso ocorra o ingresso líquido de recursos financei-
ros, em cada operação de administração de passivos ao amparo 
desta Resolução, discriminando, por denominação e números de 
série, os títulos resgatados, seus valores unitários e totais, quan-
tidades, taxas de juros, prazos e datas de vencimento. 

Art. 5º Constitui crime de responsabilidade, sem prejuízo das sanções ad-
ministrativas, civis e criminais cabíveis, o emprego dos recursos do Programa 
de Emissão e Colocação de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional 
no Exterior em destinação diferente da prevista no inciso VI do art. 2º desta 
Resolução, assim como a omissão ou o injustificado atraso na apresentação 
dos relatórios de que tratam os arts. 3º e 4º . 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7º Revogam-se as Resoluções nº s 57, de 1995; 69, de 1996; 51, de 

1997; 23, de 1999; 74, de 2000, e 34 de 2002, todas do Senado Federal. 
Senado Federal, 16 de novembro de 2004. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 21, DE 2004 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Betim, Estado de Minas 
Gerais, a contratar operação de crédito externo, com garantia 
da República Federativa do Brasil, no valor equivalente a até 
US$ 24,075,000.00 (vinte e quatro milhões e setenta e cinco 
mil dólares norte-americanos) com o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento – Bird, destinada a 
financiar parcialmente o Projeto de Revitalização Urbana e 
Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Betim. 

O Senado Federal resolve: 
Art.1º É a Prefeitura Municipal de Betim, Estado de Minas Gerais, auto-

rizada a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento – Bird, com garantia da União, no valor 
equivalente a até US$ 24,075,000.00 (vinte e quatro milhões e setenta e cinco 
mil dólares norte-americanos). 
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Parágrafo único.Os recursos referidos no caput serão utilizados para fi-
nanciar, parcialmente, o Projeto de Revitalização Urbana e Recuperação Am-
biental da Bacia do Rio Betim.Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º 
deverá ser realizada nas seguintes condições: 

I – credor: Bird;II – valor do empréstimo:US$ 24,075,000.00 
(vinte e quatro milhões e setenta e cinco mil dólares norte-ame-
ricanos); 

II – valor do empréstimo: US$ 24,075,000,00 (vinte e quatro 
milhões e setenta e cinco mil dólares norte-americanos). 

III – modalidade de empréstimo:Fixed Spread Loan (FSL), 
com possibilidade de:(a) conversão de moeda, (b) conversão de 
taxa de juros de flutuante para fixa ou vice-versa e (c) estabe-
lecimento de tetos, pisos e bandas para a flutuação da taxa de 
juros.Todas as possibilidades serão eventualmente aplicáveis à 
totalidade ou a partes do empréstimo; 

IV – desembolso: conforme a execução do Projeto, até 30 
de junho de 2009; 

V – amortização: 29 (vinte e nove) parcelas semestrais, con-
secutivas, vencíveis a cada 15 de março e 15 de setembro, ven-
cendo-se a primeira em 15 de agosto de 2008 e a última em 15 de 
agosto de 2022, sendo as 28 (vinte e oito) primeiras no valor de 
US$ 859,477.50 (oitocentos e cinqüenta e nove mil, quatrocentos 
e setenta e sete dólares norte-americanos e cinqüenta centavos) 
[3,57% (três inteiros e cinqüenta e sete centésimos por cento)] 
e a 29ª (vigésima nona) no valor de US$ 869,107.50 (oitocentos 
e sessenta e nove mil, cento e sete dólares norte-americanos e 
cinqüenta centavos [3,61% (três inteiros e sessenta e um centé-
simos por cento)]; 

VI – juros: exigidos semestralmente, vencíveis em 15 de 
fevereiro e 15 de agosto, calculados sobre o saldo devedor pe-
riódico do empréstimo, a uma taxa anual inicialmente flutuante 
(LI-BOR 6m + spread de 0,5); 

VII – comissão de compromisso:0,85% a.a.(oitenta e cinco 
centésimos por cento ao ano) sobre os saldos devedores não 
desembolsados, exigida semestralmente, nas mesmas datas 
de pagamentos dos juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias 
após a assinatura do Contrato, até o quarto ano de sua entrada 
em vigor, e 0,75% a.a.(setenta e cinco centésimos por cento ao 
ano) em diante; e 

VIII – comissão à vista:1% (um por cento) sobre o valor do 
empréstimo, a ser debitada na data em que o Contrato entrar 
em vigor. 
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Art.3º É a União autorizada a conceder garantia à Prefeitura Municipal de 
Betim na operação de crédito externo referida no art. 1º desta Resolução. 

Parágrafo único. A autorização prevista no caput é condicionada a que 
a Prefeitura Municipal de Betim vincule, como contragarantias à União, os 
recursos de que tratam os arts. 156, 158 e 159, nos termos do art.167, § 4º, 
todos da Constituição Federal, e outras garantias em direito admitidas, me-
diante formalização de Contrato de Contragarantia, podendo o Governo Fe-
deral reter importâncias necessárias diretamente das contas centralizadoras 
da arrecadação do Município. 

Art.4º Previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, deverão 
ser satisfeitas as seguintes pendências apontadas pela Secretaria do Tesou-
ro Nacional: 

I – formalização do respectivo Contrato de Contragarantia; 
II – atendimento das condições prévias à realização do pri-

meiro desembolso mencionadas na Seção 12.11, c, das Condi-
ções Gerais e da Seção 6.01 da minuta negociada do Acordo de 
Empréstimo (fls. 427/455). 

Art.5º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida 
no prazo de 540 (quinhentos  e quarenta) dias contado da data de sua publi-
cação.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 1º de dezembro de 2004. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 22, DE 2004 

Altera o Regimento Interno do Senado Federal, criando 
a Comissão de Desenvolvimento Regional. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º O art. 72 do Regimento Interno do Senado Federal passa a vigo-

rar com a seguinte alteração: 

“Art. 72  ...............................................................................
VII – Comissão de Desenvolvimento Regional – CDR.” 

(NR) 

Art. 2º O art. 77 do Regimento Interno do Senado Federal passa a vigo-
rar com a seguinte alteração: 

“Art. 77  ............................................................................... 
VII – Comissão de Desenvolvimento Regional, 17. 

 ................................................................................. .”(NR) 
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Art. 3º Inclua-se o art. 104-A no Regimento Interno do Senado Federal, 
com a seguinte redação: 

“Art. 104-A. À Comissão de Desenvolvimento Regional com-
pete opinar sobre matérias pertinentes a: 

I – proposições que tratem de assuntos referentes ao de-
senvolvimento regional, dos Estados e dos Municípios; 

II – políticas relativas ao desenvolvimento regional, dos Es-
tados e dos Municípios; 

III – planos regionais de desenvolvimento econômico e so-
cial; 

IV – agências e organismos que tratem de desenvolvimen-
to regional; e 

V – outros assuntos correlatos 

Art 4º O art. 107 do Regimento Interno do Senado Federal passa a vigo-
rar com a seguinte alteração: 

“Art. 107  ............................................................................. 
g) Comissão de Desenvolvimento Regional: às quintas-fei-

ras, quatorze horas; 
 .................................................................................. ”(NR) 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 3 de dezembro de 2004. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal 
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