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RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2006 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contra-
tar operação de crédito externo no valor total de até US$ 
658,300,000.00 (seiscentos e cinqüenta e oito milhões e tre-
zentos mil dólares norte-americanos), com o Banco Interna-
cional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD. 

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

ção de crédito externo no valor total de até US$ 658,300,000.00 (seiscentos 
e cinqüenta e oito milhões e trezentos mil dólares norte-americanos), com o 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – Bird. 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito constituem o 
Primeiro Empréstimo Programático para Reformas no Setor de Previdência 
Social – Fiscal III. 

  promulgo as seguintes Resoluções:

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

  Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII,   do   Regimento Interno,
   Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Renan Calheiros, 

   SENADO FEDERAL

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

senvolvimento – Bird; 
III – valor total: até US$ 658,300,000.00 (seiscentos e cinqüenta 

e oito milhões e trezentos mil dólares norte-americanos); 
IV – modalidade de empréstimo: empréstimo margem fixa 

(fixed spread loan), com fixação automática da taxa de juros, 
conforme realização dos desembolsos, e com taxa de possibili-
dade de: 

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

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

taxa de juros;
V – prazo de desembolso: até 31 de dezembro de 2006; 
VI – carência: 5 (cinco) anos; 
VII – amortização: 24 (vinte e quatro) parcelas semestrais 

consecutivas, vencendo-se a primeira em 15 de julho de 2010 e 
a última em 15 de janeiro de 2022; 
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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 da “Libor-6 meses” 
e “spread” de até 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por 
cento ao ano); 

IX – comissão de compromisso: exigida semestralmente, 
nas mesmas datas de pagamento dos juros, e calculada com 
base na taxa de até 0,85% a.a. (oitenta e cinco centésimos por 
cento ao ano) sobre o saldo não-desembolsado do empréstimo, 
entrando em vigor 60 (sessenta) dias após a assinatura do Con-
trato, sendo que a taxa de até 0,85% (oitenta e cinco centésimos 
por cento) incidirá até o 4º (quarto) ano de sua entrada em vigor; 
após esse período, a taxa máxima será de 0,75% a.a. (setenta e 
cinco centésimos por cento ao ano); 

X – comissão à vista: até 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 pagamento do principal e dos 
encargos financeiros, previstas na minuta contratual, poderão ser 
alteradas em função da data de sua assinatura. 

Art. 3º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida 
no prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado da data de sua publi-
cação. 
        Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
        Senado Federal, 25 de janeiro de 2006. – Senador Renan Calheiros, Presidente 
do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2006 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo no valor total de US$ 4,000,000.00 
(quatro milhões de dólares norte-americanos), com o Banco In-
ternacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD. 

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

ção de crédito externo no valor total de US$ 4,000,000.00 (quatro milhões de 
dólares norte-americanos), com o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – Bird. 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao 
Projeto de Assistência Técnica para o Setor de Habitação – TAL Habitação. 

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

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

III – valor total: até US$ 4,000,000.00 (quatro milhões de 
dólares norte-americanos); 

IV – modalidade de empréstimo: empréstimo com margem 
fixa (fixed spread loan), com fixação automática da taxa de ju-
ros, a cada 6 (seis) meses, e com todas as conversões possíveis, 
relativamente à taxa de juros, à moeda e ao estabelecimento de 
tetos e bandas para flutuação da taxa de juros; 

V – prazo de desembolso: até 30 de setembro de 2009; 
VI – amortização: 24 (vinte e quatro) parcelas semestrais 

consecutivas, vencíveis a cada 15 de janeiro e 15 de julho, entre 
15 de janeiro de 2011 e 15 de julho de 2022, sendo as 23 (vinte 
e três) primeiras parcelas no valor de US$ 166,800.00 (cento e 
sessenta e seis mil e oitocentos dólares norte-americanos) 4,17% 
(quatro inteiros e dezessete centésimos por cento) e a 24ª (vi-
gésima quarta) no valor de US$ 163,600.00 (cento e sessenta 
e três mil e seiscentos dólares norte-americanos) 4,09% (quatro 
inteiros e nove centésimos por cento); 

VII – 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 inicialmente flutuante, composta 
da “Libor-6 meses” e “spread” de 0,5% (cinco décimos por cento); 

VIII – comissão de compromisso: exigida semestralmente, 
nas mesmas datas de pagamento dos juros, e calculada com base 
na taxa de até 0,85% a.a. (oitenta 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, sendo 
que a taxa de até 0,85% (oitenta e cinco centésimos por cento) 
incidirá até o 4º (quarto) ano de sua entrada em vigor; e 0,75% 
a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano) em diante; 

IX – comissão à vista: até 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 pagamento do principal e dos 
encargos financeiros, assim como dos desembolsos, previstas 
na minuta contratual, poderão ser alteradas em função da data 
de sua assinatura. 

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

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 25 de janeiro de 2006. – Senador Renan Calheiros, 

Presidente do Senado Federal. 
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RESOLUÇÃO Nº 3, DE 2006 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor total de até 
US$ 8,000,000.00 (oito milhões de dólares norte-americanos), 
cujos recursos destinam-se ao financiamento do Projeto de 
Assistência Técnica ao Programa de Reformas para o Setor 
de Desenvolvimento Humano – HD-TAL. 

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

de crédito externo, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desen-
volvimento – Bird, no valor de até US$ 8,000,000.00 (oito milhões de dólares 
norte-americanos). 

§ 1º Os recursos advindos da operação de crédito externo referida no 
caput serão utilizados para financiar o Projeto de Assistência Técnica ao Pro-
grama de Reformas para o Setor de Desenvolvimento Humano – HD-TAL. 

§ 2º A autorização prevista no caput fica condicionada:

I – ao recebimento pelo Bird de parecer jurídico referente à 
legalidade do Contrato; 

II – à celebração de acordo legal entre o Ministério da Fazenda 
e a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 
com parecer jurídico da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
– PGFN e do IBGE confirmando a legalidade do acordo; 

III – ao estabelecimento das unidades de implementação 
do projeto no Ministério da Saúde e no IBGE; 

IV – ao Ministério da Fazenda demonstrar o cumprimen-
to das condições contratuais previstas, mediante manifestação 
prévia do Bird. 

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

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

senvolvimento – Bird; 
III – valor: US$ 8,000,000.00 (oito milhões de dólares nor-

te-americanos); 
IV – modalidade de empréstimo: margem fixa, com todas 

as conversões possíveis e fixação automática de taxa de juros a 
cada 6 (seis) meses; 

V – prazo de desembolso: até 31 de julho de 2009; 
VI – amortização: 24 (vinte e quatro) parcelas semestrais 

consecutivas, vencíveis a cada 15 de janeiro e 15 de julho, entre 



SENADO FEDERAL 5 

15 de janeiro de 2011 e 15 de julho de 2022, sendo as 23 (vinte 
e três) primeiras parcelas no valor de US$ 333,600.00 (trezen-
tos e trinta e três mil e seiscentos dólares norte-americanos), ou 
4,17% (quatro inteiros e dezessete centésimos por cento) do va-
lor desembolsado, e a 24ª (vigésima quarta) parcela no valor de 
US$ 327,200.00 (trezentos e vinte e sete mil e duzentos dólares 
norte-americanos), ou 4,09% (quatro inteiros e nove centésimos 
por cento) do valor desembolsado; 

VII – juros: exigidos semestralmente, vencíveis em 15 de 
janeiro e 15 de julho de cada ano, calculados sobre o saldo de-
vedor periódico do empréstimo, a uma taxa anual inicialmente 
flutuante, equivalente à taxa “Libor” de 6 (seis) meses para o dólar 
norte-americano e margem (“spread”) de 0,50% a.a. (cinqüenta 
centésimos por cento ao ano); 

VIII – comissão de compromisso: de 0,85% a.a. (oitenta e 
cinco centésimos por cento ao ano) sobre os saldos devedores 
não-desembolsados do empréstimo, exigida semestralmente nas 
mesmas datas de pagamento dos juros, entrando em vigor 60 
(sessenta) dias após a assinatura do Contrato, até o 4º (quarto) 
ano de sua entrada em vigor, e de 0,75% a.a. (setenta e cinco 
centésimos por cento ao ano) em diante; 

IX – comissão à vista: até 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 pagamento do principal e dos 
encargos financeiros poderão ser alteradas em função da data 
de assinatura do Contrato de empréstimo. 

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

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 25 de janeiro de 2006. – Senador Renan Calheiros, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2006 

Autoriza o Distrito Federal a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor de 
até US$ 57,643,000.00 (cinqüenta e sete milhões, seiscentos 
e quarenta e três mil dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
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Art. 1º É o Distrito Federal autorizado a contratar operação de crédito ex-
terno, com garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – Bird, no valor de até US$ 57,643,000.00 (cinqüenta e sete 
milhões, seiscentos e quarenta e três 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 Sa-
neamento Ambiental e Gestão Territorial do Distrito Federal. 

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

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

senvolvimento – BIRD; 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 57,643,000.00 (cinqüenta e sete milhões, 

seiscentos e quarenta e três mil dólares norte-americanos); 
V – prazo de desembolso: até 31 de março de 2011; 
VI – amortização: 24 (vinte e quatro) parcelas semestrais 

consecutivas, vencendo-se a primeira em 15 de setembro de 2010 
e a última em 15 de março de 2022; 

VII – juros: exigidos semestralmente em 15 de março e 15 de 
setembro de cada ano, calculados sobre o saldo devedor periódico 
do empréstimo, a uma taxa anual composta da “Libor” de 6 (seis) 
meses e margem (“spread”) a ser definida na data de assinatura 
do empréstimo e que vigorará até o encerramento; 

VIII – comissão de compromisso: de 0,85% a.a. (oitenta e 
cinco centésimos por cento ao ano) sobre os saldos devedores 
não-desembolsados, exigida semestralmente, nas mesmas datas 
de pagamento dos juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias 
após a assinatura do Contrato, até o 4º (quarto) ano, e de 0,75% 
a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano) em diante; 

IX – taxa inicial: 1% (um por cento) sobre o montante total 
do empréstimo, a ser debitada na conta do empréstimo, quando 
da efetividade do Contrato. 

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

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Distrito Federal na 
operação de crédito referida nesta Resolução. 

Parágrafo único. A autorização prevista no caput é condicionada a que 
o Distrito Federal celebre contrato com a União para a concessão de contra-
garantias, sob a forma de vinculação de receitas das quotas de repartição de 
receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas 
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próprias, nos termos do art. 167, § 4º, todos da Constituição Federal, e outras 
garantias em direito admitidas, podendo o Governo Federal reter os recursos 
necessários para cobertura dos compromissos honrados, diretamente das 
contas centralizadoras da arrecadação do Distrito Federal. 

Art. 4º A autorização prevista no art. 1º é condicionada a: 

I – verificação pelo Ministério da Fazenda do cumprimento 
das condições prévias para o primeiro desembolso, previstas na 
minuta do acordo de empréstimo; 

II – verificação da adimplência do Distrito Federal junto à 
União e suas entidades controladas; 

III – encaminhamento de nova certidão de regularidade previ-
denciária (CRP) pelo Distrito Federal ao Ministério da Fazenda. 

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

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 25 de janeiro de 2006. – Senador Renan Calheiros, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 5, DE 2006

Autoriza o Município de São Bernardo do Campo, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, com o Banco Interamericano de Desen-
volvimento – BID, no valor de até US$ 72,000,000.00 (setenta 
e dois milhões de dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, 

autorizado a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor de até US$ 
72,000,000.00 (setenta e dois 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 Trans-
porte Urbano de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. 

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

I – devedor: Município de São Bernardo do Campo, Estado 
de São Paulo; 

II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID; 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 72,000,000.00 (setenta e dois milhões 

de dólares norte-americanos); 
V – prazo de desembolso: 6 (seis) anos; 
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VI – modalidade: empréstimo do mecanismo unimonetário 
com taxa de juros baseada na “Libor”; 

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 pela: 

a) taxa de juros “Libor” trimestral para dólar norte-ameri-
cano; 

b) mais (ou menos) uma margem de custo relacionada aos 
empréstimos que financiam os 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: exigida semestralmente nas mes-

mas datas de pagamento dos juros e calculada com base na taxa 
máxima 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, sendo 
que o Município de São Bernardo do Campo, a princípio, pagará 
uma comissão de crédito de 0,25% a.a. (vinte e cinco centésimos 
por cento ao ano), podendo esse percentual ser modificado, se-
mestralmente, pelo BID, 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 desembolso, não serão reservados recursos do 
financiamento para atendimento de despesas de inspeção e su-
pervisão gerais, salvo se o Banco estabelecer o contrário durante 
esse período, sendo que, em nenhum caso, para atender as refe-
ridas 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 ori-
ginal de desembolsos. 

Parágrafo único. As datas de pagamento do principal e dos 
encargos financeiros, assim como dos desembolsos, poderão 
ser alteradas em função da data de assinatura do Contrato de 
empréstimo. 
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Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de São 
Bernardo do Campo na operação de crédito referida nesta Resolução. 

Parágrafo único. A autorização prevista no caput é condicionada a que 
o Município de São Bernardo do Campo celebre contrato com a União para o 
oferecimento de contragarantias, sob a forma de vinculação de receitas próprias 
geradas pelos impostos a que se referem os arts. 156 e 158 e dos recursos 
de que trata o art. 159, incisos I e II, todos da Constituição Federal, e outras 
em direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências 
de recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados, direta-
mente 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 da data de sua publi-
cação. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 25 de janeiro de 2006. – Senador Renan Calheiros, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 6, DE 2006 

Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, com o Banco In-
teramericano de Desenvolvimento – BID, no valor de até US$ 
9,000,000.00 (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 da União, com o Banco Interamericano de Desen-
volvimento – BID, no valor de até US$ 9,000,000.00 (nove milhões de dólares 
norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito externo desti-
nam-se ao financiamento parcial do Projeto de Desenvolvimento do Ecoturis-
mo na Região da Mata Atlântica de São Paulo. 

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

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

BID; 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 9,000,000.00 (nove milhões de dólares 

norte-americanos); 
V – prazo de desembolso: até 4 (quatro) anos; 
VI – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de 

valores tanto quanto possível iguais, vencendo-se semestralmente 
nos dias 15 dos meses de março e setembro, a partir de 15 de 
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março de 2010, e a última, o mais tardar, 25 (vinte e cinco) anos 
após a data de vigência; 

VII – juros: exigidos semestralmente e pagos nos dias 15 de 
março e 15 de setembro de cada ano, calculados sobre o saldo 
devedor periódico do empréstimo, a uma taxa anual para cada 
trimestre composta pela: 

a) taxa de juros “Libor” trimestral para dólar norte-ameri-
cano; 

b) mais (ou menos) uma margem de custo relacionada aos 
empréstimos que financiam os empréstimos modalidade “Libor”; 

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

d) mais a margem para empréstimos do capital ordinário; 
VIII – 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 nãodesembolsado do empréstimo, entrando em vi-
gor 60 (sessenta) dias após a assinatura do Contrato; o mutuário, 
porém, a princípio, pagará uma comissão de crédito de 0,25% 
a.a. (vinte e cinco centésimos por cento ao ano), podendo esse 
percentual ser modificado, semestralmente pelo BID, sem que, 
em caso algum, possa exceder o percentual previsto de 0,75% 
a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano); 

IX – recursos para inspeção e supervisão geral: durante 
o período de desembolso, não serão reservados recursos do 
financiamento para atendimento de despesas de inspeção e su-
pervisão gerais, salvo se o BID estabelecer o contrário durante 
tal período, mas, para atender as referidas despesas em um se-
mestre determinado, não poderão destinar-se recursos superiores 
a 1% (um por cento) do financiamento, dividido pelo número de 
semestres compreendido no prazo original de desembolsos.

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

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

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

I – que o Estado de São Paulo celebre contrato com a União 
para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação 
das quotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157 e 159, 
complementadas pelas receitas próprias, nos termos do art. 167, 
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§ 4º, todos da Constituição Federal, podendo o Governo Federal 
reter os recursos necessários para cobertura dos compromissos 
honrados, diretamente das contas centralizadoras da arrecada-
ção do Estado; 

II – que seja verificado o cumprimento pelo Estado de São 
Paulo das condições dos primeiros desembolsos. 

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, 25 de janeiro de 2006. – Senador Renan Calheiros, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 7, DE 2006 

Autoriza o Estado do Espírito Santo a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor de até 
US$ 73,500,000.00 (setenta e três milhões e quinhentos mil 
dólares norte-americanos). 

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

crédito externo, mediante garantia da União, com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, no valor de até US$ 73,500,000.00 (setenta e três 
milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam-se ao financiamento parcial do Programa Rodovi-
ário do Espírito Santo II. 

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

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

BID; 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 73,500,000.00 (setenta e três milhões e 

quinhentos mil dólares norte-americanos); 
V – prazo de desembolso: até 5 (cinco) anos; 
VI – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de 

valores tanto quanto possível iguais, vencendo-se nos dias 20 
dos meses de janeiro e julho, a partir de 6 (seis) meses da data 
inicialmente prevista para o desembolso final, e a última, o mais 
tardar, 20 (vinte) anos após a assinatura do Contrato; 
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VII – juros: exigidos semestralmente e pagos nos dias 20 
de janeiro e 20 de julho de cada ano, calculados sobre o saldo 
devedor periódico do empréstimo, a uma taxa anual para cada 
trimestre composta por: 

a) taxa de juros “Libor” trimestral para dólar norte-ameri-
cano; 

b) mais (ou menos) uma margem de custo relacionada aos 
empréstimos que financiam os empréstimos da modalidade “Li-
bor”; 

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

d) mais a margem para empréstimos do capital ordinário; 
VIII – comissão de crédito: exigida semestralmente nas 

mesmas datas de pagamento dos juros e calculada com base 
na taxa máxima de até 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos 
por cento ao ano) sobre o saldo não-desembolsado do emprés-
timo, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após a assinatura do 
Contrato; o Estado do Espírito Santo, a princípio, pagará uma 
comissão de crédito de 0,25% a.a. (vinte e cinco centésimos por 
cento ao ano), podendo esse percentual ser modificado, semes-
tralmente, pelo BID, sem que, em caso algum, possa exceder o 
percentual previsto de 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos 
por cento ao ano); 

IX – recursos para inspeção e supervisão geral: durante 
o período de desembolso, não serão reservados recursos do 
financiamento para atendimento de despesas de inspeção e 
supervisão gerais, salvo se o Banco estabelecer o contrário du-
rante tal período; em nenhum caso, para atender as referidas 
despesas em um semestre determinado, poderão destinar-se 
recursos superiores a 1% (um por cento) do financiamento, divi-
dido pelo número de semestres compreendido no prazo original 
de desembolsos. 

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

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

Parágrafo único. A autorização prevista no caput é condicionada a que 
o Estado do Espírito Santo: 

I – celebre contrato com a União para a concessão de con-
tragarantias, sob a forma de vinculação dos direitos e créditos 
relativos a quotas ou parcelas da participação do Estado na ar-
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recadação da União, na forma do disposto no art. 159, incisos 
I, alínea a, e II, da Constituição Federal, complementadas por 
fiança bancária, hipoteca ou quaisquer outras garantias em di-
reito admitidas; 

II – demonstre, mediante manifestação prévia do Banco In-
teramericano de Desenvolvimento – BID, o cumprimento das con-
dições contratuais prévias à realização do primeiro desembolso. 

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, 25 de janeiro de 2006. – Senador Renan Calheiros, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 8, DE 2006 

Autoriza o Estado da Bahia a contratar operação de cré-
dito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, 
no valor de até US$ 49,296,000.00 (quarenta e nove milhões, 
duzentos e noventa e seis mil dólares norte-americanos), de 
principal, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD, destinada ao financiamento parcial 
do Projeto de Desenvolvimento Integrado de Áreas Carentes 
no Estado da Bahia – Viver Melhor II. 

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

to externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até 
US$ 49,296,000.00 (quarenta e nove milhões, duzentos e noventa e seis mil 
dólares norte-americanos), com o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD. 

Parágrafo único. Os recursos oriundos da operação de crédito externo 
a que se refere o caput serão destinados ao financiamento parcial do Projeto 
de Desenvolvimento Integrado de Áreas Carentes no Estado da Bahia – Viver 
Melhor II. 

Art. 2º É a União autorizada a conceder garantia à operação de crédi-
to a que se refere o art. 1º, tendo como contragarantia oferecida pelo Estado 
da Bahia quotas 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 no art. 1º desta Resolução contém 
as seguintes características e condições básicas: 

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

III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor do empréstimo: até US$ 49,296,000.00 (quaren-

ta e nove milhões, duzentos e noventa e seis mil dólares norte-
americanos); 

V – modalidade: empréstimo em margem fixa (“fixed spre-
ad loan”); 

VI – prazo de desembolso: até 31 de janeiro de 2011; 
VII – amortização: 24 (vinte e quatro) parcelas semestrais 

e consecutivas, vencíveis a cada 15 de maio e 15 de novembro, 
entre 15 de maio de 2011 e 15 de novembro de 2022, sendo as 
23 (vinte e três) primeiras parcelas no valor de US$ 2,055,643.20 
(dois milhões, cinqüenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e três 
dólares norte-americanos e vinte centavos) 4,17% (quatro inteiros 
e dezessete centésimos por cento) e a 24ª (vigésima quarta) no 
valor de US$ 2,016,206.40 (dois milhões, dezesseis mil, duzen-
tos e seis dólares norte-americanos e quarenta centavos) 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 composta pela “Libor” 
semestral para dólar norte-americano, acrescida de um spread 
a ser determinado pelo Bird a cada exercício fiscal e fixado na 
data da assinatura do Contrato; 

IX – comissão de compromisso: 0,85% a.a. (oitenta e cinco 
centésimos por cento ao ano) sobre saldos devedores não-de-
sembolsados, exigida semestralmente, nas mesmas datas do pa-
gamento dos juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após a 
assinatura do Contrato, até o 4º (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: até 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 desembolsos, 
de pagamento do principal e dos encargos financeiros poderão 
ser alteradas em função da data de assinatura do Contrato de 
empréstimo. 

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. 
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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, 25 de janeiro de 2006. – Senador Renan Calheiros, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 9, DE 2006 

Autoriza o Estado do Amapá a contratar operação de cré-
dito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, 
no valor de até US$ 4,800,000.00 (quatro milhões e oitocentos 
mil dólares norte-americanos), de principal, junto ao Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), 
destinada ao financiamento parcial do Projeto Comunidades 
Duráveis do Estado do Amapá. 

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

no, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até US$ 4,800,000.00 
(quatro milhões e oitocentos mil 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 
caput serão destinados ao financiamento parcial do Projeto Comunidades 
Duráveis do Estado do Amapá. 

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

Art. 3º A operação de crédito referida no art. 1º desta Resolução contém 
as seguintes características e condições básicas:

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

senvolvimento (Bird);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor do empréstimo: até US$ 4,800,000.00 (quatro mi-

lhões e oitocentos mil dólares norte-americanos);
V – modalidade: “Empréstimo com Margem Fixa”, com pos-

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

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

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

VII – amortização: 16 (dezesseis) parcelas semestrais, con-
secutivas, vencíveis a cada 15 de maio e 15 de novembro, entre 
15 de maio de 2012 e 15 de novembro de 2019, no valor de US$ 
300,000.00 (trezentos mil dólares norte-americanos) – 6,25% 
(seis inteiros e vinte e cinco 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 
– Libor 6 (seis) meses acrescida de spread a ser fixado um dia 
antes da assinatura do Contrato;

IX – comissão de compromisso: 0,85% a.a. (oitenta e cinco 
centésimos por cento ao ano) sobre os saldos devedores não-desem-
bolsados, 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 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 publicação.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 8 de fevereiro de 2006. – Senador Renan Calheiros, 

Presidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 10, DE 2006 

Suspende a execução do art. 17 e seu parágrafo único da 
Lei Municipal nº 6.570, de 2 de março de 1988, que deu nova 
redação à Lei Municipal nº 6.055, de 5 de dezembro de 1983, 
ambas do Município de Goiânia, no Estado de Goiás. 

O Senado Federal resolve: 
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Art. 1º É suspensa a execução do art. 17 e seu parágrafo único da Lei 
Municipal nº 6.570, de 2 de março de 1988, que deu nova redação à Lei Mu-
nicipal nº 6.055, de 5 de dezembro de 1983, ambas do Município de Goiânia, 
no Estado de Goiás, em virtude de declaração de inconstitucionalidade em 
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extra-
ordinário nº 247.387-1 – Goiás. 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de março de 2006. – Senador Renan Calheiros, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 11, DE 2006 

Suspende a execução do inciso XI do art. 68 da Consti-
tuição do Estado de Sergipe. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É suspensa a execução do inciso XI do art. 68 da Constituição 

do Estado de Sergipe, em virtude de declaração de inconstitucionalidade em 
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extra-
ordinário nº 223.037-1 – Sergipe. 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de março de 2006. – Senador Renan Calheiros, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 12, DE 2006 

Suspende a execução da Lei Estadual nº 11.564, de 18 
de agosto de 1998, do Estado de Pernambuco. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É suspensa a execução da Lei Estadual nº 11.564, de 18 de agosto 

de 1998, do Estado de Pernambuco, em virtude de declaração de inconstitu-
cionalidade em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos de 
Ação Originária nº 864-6 – Pernambuco. 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de março de 2006. – Senador Renan Calheiros, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 13, DE 2006 

Suspende a execução do art. 7º, I e II, e art. 27 da Lei 
Municipal nº 6.989, de 29 de dezembro de 1966, com a reda-
ção dada, respectivamente, pela Lei Municipal nº 10.921, de 
30 de dezembro de 1990, e Lei Municipal nº 10.805, de 27 de 
dezembro de 1989, todas do Município de São Paulo, no Es-
tado de São Paulo. 
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O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É suspensa a execução do art. 7º, I e II, e art. 27 da Lei Municipal 

nº 6.989, de 29 de dezembro de 1966, com a redação dada, respectivamen-
te, pela Lei Municipal nº 10.921, de 30 de dezembro de 1990, e Lei Municipal 
nº 10.805, de 27 de dezembro de 1989, todas do Município de São Paulo, 
em virtude de declaração de inconstitucionalidade em decisão definitiva do 
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 210.586-4 
– São Paulo. 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de março de 2006. – Senador Renan Calheiros, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 14, DE 2006 

Suspende a execução do art. 4º da Lei Municipal nº 
2.175, de 24 de novembro de 1989, do Município de Osasco, 
no Estado de São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É suspensa a execução do art. 4º da Lei Municipal nº 2.175, de 

24 de novembro de 1989, do Município de Osasco, no Estado de São Paulo, 
em virtude de declaração de inconstitucionalidade em decisão definitiva do 
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 228.735-9 
– São Paulo. 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de março de 2006. – Senador Renan Calheiros, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 15, DE 2006 

Suspende a execução do art. 10 da Lei Municipal nº 379, 
de 19 de dezembro de 1969, com a redação dada pelo art. 1º 
da Lei Municipal nº 1.039, de 7 de dezembro de 1989, ambas 
do Município de Diadema, no Estado de São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É suspensa a execução do art. 10 da Lei Municipal nº 379, de 19 

de dezembro de 1969, com a redação dada pelo art. 1º da Lei Municipal nº 
1.039, de 7 de dezembro de 1989, ambas do Município de Diadema, no Estado 
de São Paulo, em virtude de declaração de inconstitucionalidade em decisão 
definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 
nº 228.309-0 – São Paulo. 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de março de 2006. – Senador Renan Calheiros, Pre-

sidente do Senado Federal. 
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RESOLUÇÃO Nº 16, DE 2006 

Suspende a execução da expressão “manter ou não o 
sigilo quanto ao objeto e à autoria da denúncia”, constante 
do § 1º do art. 55 da Lei Federal nº 8.443, de 16 de julho de 
1992, e do contido no disposto no Regimento Interno do Tri-
bunal de Contas da União, que, quanto à autoria da denúncia, 
estabelece a manutenção do sigilo. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É suspensa a execução da expressão “manter ou não o sigilo 

quanto ao objeto e à autoria da denúncia” constante do § 1º do art. 55 da Lei 
Federal nº 8.443, de 16 de julho de 1992 e do contido no disposto no Regi-
mento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto à manutenção do sigi-
lo em relação à autoria de denúncia, em virtude de declaração de inconstitu-
cionalidade em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do 
Mandado de Segurança nº 24.405-4 – Distrito Federal. 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de março de 2006. – Senador Renan Calheiros, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 17, DE 2006 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, no valor total de até US$ 93,000,000.00 
(noventa e três milhões de dólares norte-americanos), cujos 
recursos destinam-se ao financiamento parcial do Programa 
Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planeja-
mento dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal – PNA-
GE – Fase I. 

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

de crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, 
no valor total de até US$ 93,000,000.00 (noventa e três milhões de dólares 
norte-americanos). 

§ 1º Os recursos advindos da operação de crédito externo referida no 
caput serão utilizados para financiar o Programa Nacional de Apoio à Moder-
nização da Gestão e do Planejamento dos Estados Brasileiros e do Distrito 
Federal – PNAGE – Fase I. 

§ 2º A autorização prevista no caput é condicionada:

I – ao atendimento das condições prévias à realização do 
primeiro desembolso, constantes da Seção 4.01 das Normas 
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Gerais e da Seção 3.02 da minuta do Acordo de Empréstimo, 
mediante manifestação prévia do BID;

II – à confirmação dos recursos na lei orçamentária anual 
para 2006. 

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

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

– BID; 
III – valor: até US$ 93,000,000.00 (noventa e três milhões 

de dólares norte-americanos); 
IV – modalidade de empréstimo: mecanismo unimonetá-

rio; 
V – prazo de desembolso: até 5 (cinco) anos; 
VI – 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; 

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

VIII – comissão de compromisso: exigida semestralmente nas 
mesmas datas do 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, segun-
do consta nas Normas Gerais do Acordo de Empréstimo, Capítulo 
III, Art. 3.02; cabe ressaltar que de acordo com a Cláusula 2.05 
das Disposições Especiais da minuta do Acordo de Empréstimo, 
o Mutuário, a princípio, pagará Comissão de Crédito de 0,25% 
a.a. (vinte e cinco centésimos por cento ao ano), podendo este 
percentual ser modificado semestralmente pelo BID sem que, em 
caso algum, possa exceder o percentual previsto de 0,75% a.a. 
(setenta e cinco centésimos por cento ao ano); 

IX – recursos para inspeção e supervisão geral: durante 
o período de desembolsos, não serão reservados recursos do 
financiamento para atendimento de despesas de inspeção e su-
pervisão gerais, salvo se o BID estabelecer o contrário durante tal 
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período; em nenhum caso, para atender as referidas despesas em 
um semestre determinado, poderão destinar-se recursos superio-
res a 1% (um por cento) do financiamento, dividido pelo número 
de semestres compreendido no prazo original de desembolsos. 

Art. 3º O prazo máximo para o exercício da autorização concedida por 
esta Resolução é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado da data de 
sua publicação. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 18 de abril de 2006. – Senador Renan Calheiros, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 18, DE 2006 

Autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor de até 
US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte-ame-
ricanos). 

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

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

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam-se ao financiamento parcial da primeira fase do 
Programa de Melhoria da Acessibilidade de Municípios de Pequeno Porte 
– Proacesso. 

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

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

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

dólares norte-americanos); 
V – prazo de desembolso: em até 5 (cinco) anos; 
VI – amortização: 42 (quarenta e duas) parcelas semestrais 

e consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais, vencen-
do-se a primeira em 14 de maio de 2010 e a última em 14 de 
novembro de 2030; 

VII – juros: exigidos semestralmente, sobre o saldo deve-
dor periódico do empréstimo, e calculados semestralmente com 
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base na Libor trimestral – Libor US$ 3 meses, mais spread a ser 
definido na data de assinatura do contrato, podendo ser alterada 
para taxa de juros ajustados até a primeira liberação; 

VIII – comissão de compromisso: exigida semestralmente 
nas mesmas datas de pagamento dos juros e calculada com 
base na taxa máxima de até 0,75% a.a. (setenta e cinco cen-
tésimos por cento ao ano) sobre os saldos devedores não-de-
sembolsados do empréstimo, entrando em vigor 60 (sessenta) 
dias após a assinatura do contrato, sendo que, a princípio, o 
mutuário pagará comissão de 0,25% a.a. (vinte e cinco centési-
mos por cento ao ano), podendo esse percentual ser modificado 
semestralmente pelo Banco sem que, em caso algum, possa 
exceder o previsto de 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos 
por cento ao ano); 

IX – recursos para inspeção e supervisão gerais: durante 
o período de desembolso, não serão reservados recursos para 
inspeção e supervisão gerais, salvo se o Banco estabelecer o 
contrário, sendo que, em nenhum caso, para atender as referidas 
despesas em um semestre determinado, poderão destinar-se re-
cursos superiores a 1% (um por cento) sobre o montante total do 
empréstimo, dividido pelo número de semestres compreendido 
no prazo original de desembolsos. 

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

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

Parágrafo único. A autorização prevista no caput é condicionada a que 
o Estado de Minas Gerais celebre contrato com a União para a concessão de 
contragarantias, sob a forma de vinculação dos direitos e créditos relativos às 
cotas e às receitas tributárias previstas nos arts. 155, 157 e 159, combinados 
com o art. 167, § 4º, todos da Constituição Federal, e outras garantias em 
direito admitidas, podendo o Governo Federal reter os recursos necessários 
para cobertura dos compromissos honrados diretamente das contas centrali-
zadoras 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, 18 de abril de 2006. – Senador Renan Calheiros, Pre-

sidente do Senado Federal. 



SENADO FEDERAL 23 

RESOLUÇÃO Nº 19, DE 2006 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contra-
tar operação de crédito externo no valor total de até US$ 
23,155,000.00 (vinte e três milhões, cento e cinqüenta e cin-
co mil dólares norte-americanos) com o Fundo Internacional 
para Desenvolvimento da Agricultura – FIDA. 

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

ção de crédito externo no valor total de até US$ 23,155,000.00 (vinte e três 
milhões, cento e cinqüenta e cinco mil dólares norte-americanos) com o Fundo 
Internacional para Desenvolvimento da Agricultura – Fida. 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao 
Projeto de Suporte ao Desenvolvimento de Empreendimentos de Agricultores 
Familiares do Nordeste Brasileiro. 

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

I – devedor: República Federativa do Brasil; 
II – credor: Fundo Internacional para Desenvolvimento da 

Agricultura – Fida; 
III – valor total: até US$ 23,155,000.00 (vinte e três milhões, 

cento e cinqüenta e cinco mil dólares norte-americanos); 
IV – modalidade de empréstimo: empréstimo em moeda; 
V – prazo de carência: 3 (três) anos, contado a partir da data 

da aprovação do empréstimo pelo Fida; 
VI – amortização: parcelas semestrais, vencendo-se a pri-

meira em 1º de março de 2008 e a última em 1º de setembro de 
2022; 

VII – juros: exigidos semestralmente e pagos nas mesmas 
datas da amortização; a taxa de juros adotada pelo Fida para cada 
ano é a taxa de juros estipulada pelo Banco Internacional para Re-
construção e Desenvolvimento (BIRD) para empréstimo em cesta 
de moeda no período de julho a dezembro do ano anterior. 

Parágrafo único. As datas de pagamento do principal e dos 
encargos financeiros, previstos na minuta contratual, poderão ser 
alteradas em função da data de sua assinatura. 

Art. 3º O exercício da autorização concedida por esta Resolução deve-
rá ocorrer no prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado da data de 
sua publicação. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 18 de abril de 2006. – Senador Renan Calheiros, Pre-

sidente do Senado Federal. 
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RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2006 

Autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), 
no valor de até US$ 170,000,000.00 (cento e setenta milhões 
de dólares norte-americanos). 

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

crédito externo, com garantia da União, com o Banco Internacional para Re-
construção e Desenvolvimento, no valor de até US$ 170,000,000.00 (cento e 
setenta milhões de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos da operação destinam-se ao financiamento 
do Programa de Ajuste Estrutural e de Políticas de Desenvolvimento do Es-
tado de Minas Gerais. 

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

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

senvolvimento (Bird); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 170,000,000.00 (cento e setenta milhões 

de dólares norte-americanos), em 2 (dois) desembolsos, de US$ 
100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-americanos) e de 
US$ 70,000,000.00 (setenta milhões de dólares norte-america-
nos), respectivamente, em 2006 e 2007; 

V – modalidade: empréstimo de margem fixa; 
VI – prazo de desembolso: até 31 de dezembro de 2007; 
VII – amortização: cada desembolso será pago em 28 (vinte 

e oito) parcelas semestrais e consecutivas, vencendo-se a pri-
meira na 7ª parcela de pagamento de juros de cada desembolso 
e a última na 34ª parcela de pagamento de juros do respectivo 
desembolso, limitada a 15 de fevereiro de 2024; 

VIII – juros: exigidos semestralmente em 15 de fevereiro 
e 15 de agosto de cada ano, calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa anual composta pelo valor 
semestral para dólar norte-americano da taxa de juros interban-
cária praticada em Londres (Libor) acrescido de uma margem a 
ser determinada pelo Bird a cada exercício fiscal e fixado na data 
de assinatura do Contrato; 

IX– comissão de compromisso: exigida semestralmente, nas 
mesmas datas do pagamento dos juros, sobre os saldos devedores 
não desembolsados, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após 



SENADO FEDERAL 25 

a assinatura do Contrato, sendo de 0,85% a.a. (oitenta e cinco 
centésimos por cento ao ano), até o quarto ano de sua entrada 
em vigor, e de 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento 
ao ano), após o período inicial; 

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

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

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

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

I – que o Estado de Minas Gerais celebre contrato com a 
União para a concessão de contragarantias, sob a forma de vin-
culação das quotas de repartição de receitas previstas nos arts. 
157 e 159, complementadas pelas receitas próprias, nos termos 
do art. 167, § 4º, todos da Constituição Federal, podendo o Go-
verno Federal reter os recursos necessários para cobertura dos 
compromissos honrados, diretamente das contas centralizadoras 
da arrecadação do Estado; 

II – que seja verificado o cumprimento pelo Estado de Minas 
Gerais das condições do primeiro desembolso. 

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, 19 de abril de 2006. – Senador Renan Calheiros, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 21, DE 2006 

Altera os arts. 16 e 21 da Resolução nº 43, de 2001, do 
Senado Federal, para estabelecer que a partir de 1º de janei-
ro de 2007 as verificações de adimplência e certidões exigi-
das por aqueles dispositivos devem referir-se ao Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de todos os órgãos e 
entidades do ente público ao qual está vinculado o tomador 
da operação de crédito. 

O Senado Federal resolve: 
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Art. 1º O art. 16 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 16. ...............................................................................
Parágrafo único. O Ministério da Fazenda não encaminhará 

ao Senado Federal pedido de autorização para contratação de 
operação de crédito de tomador que se encontre na situação pre-
vista no caput, obedecidos os seguintes critérios: 

I – até 31 de dezembro de 2006, a verificação de adim-
plência abrangerá o número de registro no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica (CNPJ) do órgão ou entidade tomadora da 
operação de crédito; 

II – a partir de 1º de janeiro de 2007, a verificação de adim-
plência abrangerá os números de registro no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica (CNPJ) de todos os órgãos e entidades inte-
grantes do Estado, Distrito Federal ou Município ao qual pertença 
o órgão ou entidade tomadora da operação de crédito.” (NR) 

Art. 2º O art. 21 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 21. ............................................................................... 

§ 5º As certidões exigidas no inciso VIII devem: 

I – até 31 de dezembro de 2006, referir-se ao número de 
registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do ór-
gão ou entidade tomadora da operação de crédito; 

II – a partir de 1º de janeiro de 2007, referir-se aos números 
de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de 
todos os órgãos e entidades integrantes do Estado, Distrito Fe-
deral ou Município ao qual pertença o órgão ou entidade tomador 
da operação de crédito.” (NR) 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º É revogada a Resolução nº 67, de 2005, do Senado Federal. 
Senado Federal,  4 de julho de 2006. – Senador Renan Calheiros, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 22, DE 2006 

Autoriza o Estado do Tocantins a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o MCC S.p.A. Ca-
pitalia Gruppo Bancario, no valor de até US$ 106,250,000.00 
(cento e seis milhões, duzentos e cinqüenta mil dólares nor-
te-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
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Art. 1º É o Estado do Tocantins autorizado a contratar operação de cré-
dito externo, com garantia da União, com o MCC S.p.A. Capitalia Gruppo Ban-
cario, no valor de até US$ 106,250,000.00 (cento e seis milhões, duzentos e 
cinqüenta mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos da operação destinam-se ao financiamento 
parcial do Projeto Eixos Rodoviários de Integração e Desenvolvimento – Pon-
tes Tocantins – Fase II. 

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

I – devedor: Estado do Tocantins; 
II – credor: MCC S.p.A. Capitalia Gruppo Bancario; 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 106,250,000.00 (cento e seis milhões, 

duzentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos), em dois 
conjuntos de desembolsos (“tranches”): 

a) conjunto “C”: até US$ 48,927,524.05 (quarenta e oito mi-
lhões, novecentos e vinte e sete mil, quinhentos e vinte e quatro 
dólares norte-americanos e cinco centavos); 

b) conjunto “D”: até US$ 57,322,475.95 (cinqüenta e sete mi-
lhões, trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco 
dólares norte-americanos e noventa e cinco centavos); 

V – prazo de desembolso: o conjunto “C” poderá ser de-
sembolsado em até 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de 
sua efetividade; o conjunto “D” torna-se efetivo 18 (dezoito) me-
ses após a efetividade do conjunto “C”, tendo prazo limite de 36 
(trinta e seis) meses; 

VI – datas fixas de amortizações: 30 de abril e 31 de ou-
tubro; 

VII – amortização: cada conjunto de desembolsos será reem-
bolsado em 17 (dezessete) parcelas semestrais e consecutivas, 
com início após 6 (seis) meses da data final para desembolso ou 
do efetivo desembolso, o que ocorrer primeiro; 

VIII – juros: 5,33% a.a. (cinco inteiros e trinta e três centésimos 
por cento ao ano), exigidos semestralmente nas mesmas datas 
de pagamento do principal, ou a Libor (taxa de juros interbancária 
praticada em Londres, no Reino Unido) acrescida de uma margem 
de 0,80% a.a. (oitenta centésimos por cento ao ano); 

IX – comissão de compromisso: 0,20% a.a. (vinte centésimos 
por cento ao ano), exigida semestralmente, nas mesmas datas 
do pagamento dos juros, sobre os saldos devedores não-desem-
bolsados de cada conjunto, entrando em vigor 60 (sessenta) dias 
após a assinatura do contrato para o conjunto “C”; 
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X – comissão de gerenciamento: 0,4% a.a. (quatro décimos 
por cento ao ano), sendo 50% (cinqüenta por cento) a ser pago 
na efetividade do conjunto “C”, 25% (vinte e cinco por cento) 6 
(seis) meses após e os 25% (vinte e cinco por cento) restantes, 
12 (doze) meses após a efetividade do conjunto “C”; 

XI – despesas gerais: fixadas em US$ 50,000.00 (cinqüenta 
mil dólares norte-americanos); 

XII – seguro de crédito: a ser pago pela empresa Rivoli S.p.A., 
fornecedora dos bens e serviços. 

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

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

Parágrafo único. A autorização prevista no caput é condicionada a que o 
Estado do Tocantins celebre contrato com a União para a concessão de con-
tragarantias, sob a forma de vinculação das cotas de repartição de receitas 
previstas nos arts. 157 e 159, complementadas pelas receitas próprias, nos 
termos do art. 167, § 4º, todos da Constituição Federal, podendo o Governo 
Federal reter os recursos necessários para cobertura dos compromissos hon-
rados, diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do Estado. 

Art. 4º A esta Resolução não se aplica o disposto no art. 15 da Resolu-
ção nº 43, de 2001, do Senado Federal. 

Art. 5º 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. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de julho de 2006. – Senador Renan Calheiros, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 2006 

Autoriza o Estado de Mato Grosso do Sul a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, com o 
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Pra-
ta – Fonplata, no valor de até US$ 28,000,000.00 (vinte e oito 
milhões de dólares norte-americanos). 

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

ração de crédito externo, com garantia da União, com o Fundo Financeiro 
para o Desenvolvimento da Bacia do Prata – Fonplata, no valor de até US$ 
28,000,000.00 (vinte e oito milhões de dólares norte-americanos). 
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Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Me-
lhoria da Infra-Estrutura Viária da Região Sul-Fronteira. 

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

I – devedor: Estado de Mato Grosso do Sul; 
II – credor: Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da 

Bacia do Prata – Fonplata; 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 28,000,000.00 (vinte e oito milhões de 

dólares norte-americanos); 
V – prazo de desembolso: em até 4 (quatro) anos; 
VI – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de 

valores tanto quanto possível iguais, dentro do prazo de 20 (vin-
te) anos, improrrogáveis, sendo que a primeira cota a ser paga 
no dia 25 do mês subseqüente àquele em que encerrar os 180 
(cento e oitenta) dias-calendário contado a partir da data prevista 
para o vencimento do prazo de desembolso; 

VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de 
pagamento das amortizações, calculados sobre o saldo devedor 
diário do empréstimo até o dia do efetivo pagamento, a uma taxa 
anual determinada pela Libor para dólar norte-americano, mais 
um adicional de 325 (trezentos e vinte e cinco) pontos-base, sen-
do que, caso o programa seja concluído no prazo estabelecido, 
a taxa anual de juros será reduzida em 25 (vinte e cinco) pontos-
base, sendo aplicado a partir da data de vencimento do prazo de 
desembolso; 

VIII – juros de mora: equivalente a 20% (vinte por cento) da 
taxa de juros anual, calculados, proporcionalmente, desde a data 
em que se deveria pagar a correspondente amortização, até a 
data em que se realize o seu efetivo pagamento; 

IX – comissão de compromisso: calculada com base na taxa 
de 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre 
os saldos devedores não-desembolsados do empréstimo, entrando 
em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a assinatura do contrato, 
sendo que, caso o mutuário não consiga desembolsar no prazo 
estipulado, a comissão de compromisso passará para 1% (um por 
cento) a partir do vencimento do prazo de desembolso; 

X – comissão de administração: exigida em uma única cota, 
no valor de US$ 235,000.00 (duzentos e trinta e cinco mil dólares 
norte-americanos), uma vez cumpridas as condições prévias ao 
primeiro desembolso. 
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Parágrafo único. As datas de pagamentos do principal, dos 
encargos financeiros e dos desembolsos previstos poderão ser 
alteradas em função da data de assinatura do contrato de em-
préstimo. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado de Mato Gros-
so do Sul na operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

Parágrafo único. A autorização prevista no caput é condicionada a que o 
Estado de Mato Grosso do Sul celebre contrato com a União para concessão 
de contragarantias, sob a forma de vinculação dos direitos e créditos relativos 
às cotas e às receitas tributárias previstas nos arts. 155, 157 e 159, combina-
dos com o art. 167, § 4º, todos da Constituição Federal, e outras garantias em 
direito admitidas, podendo o Governo Federal reter os recursos necessários 
para cobertura dos compromissos honrados, diretamente das contas centra-
lizadoras da arrecadação do Estado. 

Art. 4º A esta Resolução não se aplica o disposto no art. 15 da Resolu-
ção nº 43, de 2001, do Senado Federal. 

Art. 5º 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. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal,  4 de julho de 2006. – Senador Renan Calheiros, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 24, DE 2006 

Autoriza o Estado do Pará a contratar operação de cré-
dito externo, com garantia da União, com o MCC S.p.A. Ca-
pitalia Gruppo Bancario, no valor de até US$ 42,670,000.00 
(quarenta e dois milhões e seiscentos e setenta mil dólares 
norte-americanos). 

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

externo, com garantia da União, com o MCC S.p.A. Capitalia Gruppo Banca-
rio, no valor de até US$ 42,670,000.00 (quarenta e dois milhões e seiscentos 
e setenta mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos da operação destinam-se ao financiamento 
parcial do Projeto Pontes de Concreto para o Desenvolvimento. 

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

I – devedor: Estado do Pará; 
II – credor: MCC S.p.A. Capitalia Gruppo Bancario; 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
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IV – valor: até US$ 42,670,000.00 (quarenta e dois milhões 
e seiscentos e setenta mil dólares norte-americanos); 

V – modalidade de empréstimo: crédito ao comprador; 
VI – prazo de desembolso: os recursos poderão ser desem-

bolsados em até 36 (trinta e seis) meses a partir da data de efe-
tividade, tendo um prazo limite de 42 (quarenta e dois) meses a 
partir da assinatura para serem desembolsados; 

VII – datas fixas de amortizações: 15 de março e 15 de se-
tembro; 

VIII – amortização: 17 (dezessete) parcelas semestrais e 
consecutivas, com início após 6 (seis) meses da data final para o 
desembolso ou do efetivo desembolso, o que ocorrer primeiro; 

IX – juros: fixos na data da assinatura e exigidos semes-
tralmente nas mesmas datas de pagamento do principal, corres-
pondentes: 

a) à taxa de juros comercial de referência (commercial inte-
rest reference rate – CIRR) ou 

b) à taxa de juros interbancária praticada em Londres (Li-
bor), acrescida de uma margem de 0,8% a.a. (oito décimos por 
cento ao ano), no caso de suspensão da equalização da taxa de 
juros feita pela SIMEST S.p.A. – Società Italiana per le Imprese 
all’Estero;

X – comissão de compromisso: 0,2% a.a. (dois décimos por 
cento ao ano), exigida semestralmente, nas mesmas datas do 
pagamento dos juros, sobre os saldos devedores não desembol-
sados de cada conjunto, entrando em vigor 60 (sessenta) dias 
após a assinatura do contrato; 

XI – comissão de gerenciamento: 0,4% a.a. (quatro décimos 
por cento ao ano), sendo 50% (cinqüenta por cento) a serem pa-
gos 5 (cinco) dias úteis após a efetividade, 25% (vinte e cinco por 
cento) 6 (seis) meses após a efetividade e os 25% (vinte e cinco 
por cento) restantes 12 (doze) meses após a efetividade; 

XII – despesas gerais: fixadas em US$ 40,000.00 (quarenta 
mil dólares norte-americanos); 

XIII – seguro de crédito: a ser pago pela empresa Rivoli 
S.p.A., fornecedora dos bens e serviços. 

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

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado do Pará na 
operação de crédito externo referida nesta Resolução. 
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Parágrafo único. A autorização prevista no caput é condicionada a: 

I – que o Estado do Pará celebre contrato com a União para 
a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das 
cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157 e 159, 
complementadas pelas receitas próprias, nos termos do art. 167, 
§ 4º, todos da Constituição Federal, podendo o Governo Federal 
reter os recursos necessários para cobertura dos compromissos 
honrados, diretamente das contas centralizadoras da arrecada-
ção do Estado; 

II – que seja certificada a adimplência do Estado do Pará 
junto à União; 

III – que seja verificada a manutenção da liminar concedida 
pelo Supremo Tribunal Federal, em favor do Estado do Pará, nos 
autos da Ação Cautelar nº 1.033-1. 

Art. 4º A esta Resolução não se aplica o disposto no art. 15 da Resolu-
ção nº 43, de 2001, do Senado Federal. 

Art. 5º 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. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de julho de 2006. – Senador Renan Calheiros, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 25, DE 2006 

Autoriza o Estado da Bahia a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento – BID, no valor de até US$ 
12,000,000.00 (doze milhões de dólares norte-americanos), 
destinada ao financiamento do Programa de Modernização 
da Gestão Fiscal do Estado da Bahia – Promosefaz – II. 

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

externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento – BID, no valor de até US$ 12,000,000.00 (doze milhões de dólares 
norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos da operação destinam-se ao financiamento 
do Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado da Bahia – Pro-
mosefaz – II. 

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

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

III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 12,000,000.00 (doze milhões de dólares 

norte-americanos); 
V – contrapartida do devedor: até US$ 12,000,000.00 (doze 

milhões de dólares norte-americanos); 
VI – prazo de desembolso: até 48 (quarenta e oito) meses, 

contado a partir da vigência do contrato; 
VII – amortização: parcelas semestrais, sucessivas e tanto 

quanto possível iguais; a primeira prestação deverá ser paga 6 
(seis) meses após o fim do prazo de desembolso, no dia 15 de 
novembro de 2010, e a última, até o dia 15 de maio de 2031, ou 
seja, 25 (vinte e cinco) anos após a assinatura do contrato; 

VIII – juros: serão calculados sobre o saldo devedor peri-
ódico do empréstimo, a uma taxa anual composta pela taxa de 
juros interbancária praticada em Londres (Libor) trimestral para 
o dólar norte-americano, acrescida de margem (spread) a ser 
definida pelo BID; os juros serão pagos semestralmente nos dias 
15 dos meses de maio e novembro de cada ano, a partir de 15 
de novembro de 2006; 

IX – comissão de compromisso: será de no máximo 0,75% 
a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano), calculados 
sobre o saldo devedor não-desembolsado da operação, exigida 
juntamente com os juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias 
após a assinatura do contrato; 

X – recursos para inspeção e supervisão geral: destina-
dos a atender despesas de inspeção e supervisão, sendo de no 
máximo 1% (um por cento) do valor do financiamento, dividido 
pelo número de semestres compreendidos no prazo original de 
desembolso. 

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

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

Parágrafo único. A autorização prevista no caput é condicionada a que o 
Estado da Bahia celebre contrato com a União para a concessão de contraga-
rantias, sob a forma de vinculação das cotas de repartição de receitas previs-
tas nos arts. 157 e 159, complementadas pelas receitas próprias, nos termos 
do art. 167, § 4º, todos da Constituição Federal, podendo o Governo Federal 
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reter os recursos necessários para a cobertura dos compromissos honrados, 
diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do Estado. 

Art. 4º A esta Resolução não se aplica o disposto no art. 15 da Resolu-
ção nº 43, de 2001, do Senado Federal. 

Art. 5º 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. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de julho de 2006. – Senador Renan Calheiros, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 26, DE 2006 

Autoriza o Estado do Ceará a contratar operação de cré-
dito externo, com garantia da União, com o Banco Internacio-
nal para Reconstrução e Desenvolvimento – Bird, no valor de 
até US$ 37,500,000.00 (trinta e sete milhões e quinhentos mil 
dólares norte-americanos). 

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

externo, com garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento – Bird, no valor de até US$ 37,500,000.00 (trinta e sete 
milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida 
no caput destinam-se ao financiamento adicional do Projeto de Combate à 
Pobreza Rural do Estado do Ceará – PCPR II.

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

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

senvolvimento – Bird; 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 37,500,000.00 (trinta e sete milhões e 

quinhentos mil dólares norte-americanos); 
V – prazo de desembolso: até 30 de junho de 2009; 
VI – amortização: 24 (vinte e quatro) parcelas semestrais e 

consecutivas, com vencimentos de 15 de julho de 2011 a 15 de 
julho de 2022, correspondendo cada uma das 23 (vinte e três) 
primeiras prestações a 4,17% (quatro inteiros e dezessete cen-
tésimos por cento) do valor desembolsado e a última prestação 
a 4,09% (quatro inteiros e nove centésimos por cento); 

VII – juros: exigidos semestralmente em 15 de janeiro e 15 
de julho de cada ano, calculados sobre o saldo devedor periódico 
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do Empréstimo, a uma taxa anual composta pela Libor de 6 (seis) 
meses para dólar norte-americano, acrescidos de um spread (mar-
gem) a ser fixado na data de assinatura do contrato; 

VIII – comissão de compromisso: 0,85% a.a. (oitenta e cinco 
centésimos por cento ao ano) sobre os saldos não desembolsa-
dos do empréstimo, 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, aplicando-se desconto de 0,50% a.a. (cinqüenta 
centésimos por cento ao ano) para o ano fiscal de 2006; 

IX – comissão à vista: 1,0% (um por cento) sobre o mon-
tante total do empréstimo, a ser debitada da Conta de Emprésti-
mo na data de efetividade do contrato, aplicando-se desconto de 
0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano) para 
o ano fiscal de 2006. 

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

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicio-
nada a que o Estado do Ceará celebre contrato com a União para a concessão 
de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas próprias de que 
trata o art. 155, das cotas de repartição de receitas de que tratam os arts. 157 
e 159, todos da Constituição Federal, e outras em direito admitidas, podendo 
o Governo Federal requerer as transferências de recursos necessários para 
cobertura dos compromissos honrados, diretamente das contas centralizado-
ras da arrecadação do Estado. 

Art. 4º A esta Resolução não se aplica o disposto no art. 15 da Resolu-
ção nº 43, de 2001, do Senado Federal. 

Art. 5º 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. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de julho de 2006. – Senador Renan Calheiros, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 27, DE 2006 

Autoriza o Estado do Ceará a contratar operação de 
crédito externo com a empresa MLW Intermed Handels – und 
Consultinggesellschaft für Erzeugnisse und Ausrüstungen 
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des Gesundheits – und Bildungswesens mbH, no valor total 
de até US$ 16,250,000.00 (dezesseis milhões e duzentos e 
cinqüenta mil dólares norte-americanos). 

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

externo com a empresa MLW Intermed Handels – und Consultinggesellschaft 
für Erzeugnisse und Ausrüstungen des Gesundheits – und Bildungswesens 
mbH. 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida 
no caput destinam-se ao financiamento do Programa de Modernização Labo-
ratorial para Fortalecimento da Pesquisa e Inovação Tecnológica, Prestação 
de Serviços, Certificação e Metrologia no Estado do Ceará. 

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

I – devedor: Estado do Ceará; 
II – credor: MLW Intermed Handels – und Consultinggesells-

chaft für Erzeugnisse und Ausrüstungen des Gesundheits – und 
Bildungswesens mbH; 

III – garantidor: Tesouro do Estado do Ceará; 
IV – valor: até US$ 16,250,000.00 (dezesseis milhões e du-

zentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos); 
V – prazo total: 7 (sete) anos; 
VI – carência: 6 (seis) meses após o embarque das mer-

cadorias; 
VII – liberações: contra embarque das mercadorias a partir 

de julho de 2006; 
VIII – amortização: em 5 (cinco) anos, em parcelas semes-

trais pagas nas mesmas datas de pagamentos dos juros; 
IX – juros: 8,5% a.a. (oito inteiros e cinco décimos por cento 

ao ano), pagos semestralmente; 
X – indexador: dólar norte-americano. 
Parágrafo único. As datas de pagamentos do principal e dos 

encargos financeiros, bem como das liberações, poderão ser altera-
das em função da data de assinatura do contrato de empréstimo. 

Art. 3º A esta Resolução não se aplica o disposto no art. 15 da Resolu-
ção nº 43, de 2001, do Senado Federal. 

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,  4 de julho de 2006. – Senador Renan Calheiros, Pre-

sidente do Senado Federal. 
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RESOLUÇÃO Nº 28, DE 2006

Autoriza o Estado da Bahia a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Fundo Inter-
nacional para o Desenvolvimento da Agricultura (FIDA), no 
valor de até US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares 
norte-americanos). 

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

externo, com garantia da União, com o Fundo Internacional para o Desenvolvi-
mento da Agricultura (Fida), no valor de até US$ 30,000,000.00 (trinta milhões 
de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida 
no caput destinam-se ao financiamento parcial do Projeto de Desenvolvimento 
de Comunidades Rurais nas Áreas mais Carentes do Estado da Bahia (Pro-
decar). 

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

I – devedor: Estado da Bahia; 
II – credor: Fundo Internacional para o Desenvolvimento da 

Agricultura (Fida); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares 

norte-americanos), equivalentes a SDR 20.800.000 (vinte milhões 
e oitocentos mil direitos especiais de saque), com contrapartida 
do Estado no mesmo montante; 

V – prazo de desembolso: até 60 (sessenta) meses, conta-
dos a partir da vigência do Contrato; 

VI – carência: 3 (três) anos, contados a partir da data da 
aprovação do empréstimo pelo board do Fida; 

VII – amortização: 29 (vinte e nove) parcelas semestrais, 
sucessivas e iguais, equivalentes a SDR 693.334 (seiscentos e 
noventa e três mil, trezentos e trinta e quatro direitos especiais 
de saque), e 1 (uma) parcela final de SDR 693.314 (seiscentos 
e noventa e três mil, trezentos e catorze direitos especiais de sa-
que), na moeda de Pagamento de Serviço do Empréstimo, que 
é o dólar norte-americano, sendo que a primeira prestação de-
verá ser paga em 15 de novembro de 2009, e a última em 15 de 
maio de 2024; 

VIII – juros: pagos nas mesmas datas das amortizações e 
calculados sobre o saldo devedor do empréstimo em uma taxa 
equivalente à Taxa de Juros de Referência do Fida, estabeleci-
da em base anual, tendo por referência a taxa variável de julho 
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a dezembro, disponibilizada pelo Banco Internacional para Re-
construção e Desenvolvimento (Bird) para empréstimo em cesta 
de moedas. 

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

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicio-
nado a que o Estado da Bahia celebre contrato com a União para a concessão 
de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas próprias de que 
trata o art. 155, das cotas de repartição de receitas de que tratam os arts. 157 
e 159, todos da Constituição Federal, e outras em direito admitidas, podendo 
o Governo Federal requerer as transferências de recursos necessários para 
cobertura dos compromissos honrados, diretamente das contas centralizado-
ras da arrecadação do Estado ou das Transferências Federais. 

Art. 4º A esta Resolução não se aplica o disposto no art. 15 da Resolu-
ção nº 43, de 2001, do Senado Federal. 

Art. 5º 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. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de julho de 2006. – Senador Renan Calheiros, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 29, DE 2006 

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

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

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

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida 
no caput destinam-se ao financiamento do Programa de Fortalecimento da 
Atividade Empresarial – APL. 

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

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

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

norte-americanos), com contrapartida do Estado equivalente a 
US$ 6,667,000.00 (seis milhões, seiscentos e sessenta e sete 
mil dólares norte-americanos); 

V – prazo de desembolso: até 3 (três) anos, contados a partir 
da vigência do Contrato; 

VI – carência: 48 (quarenta e oito) meses; 
VII – amortização: parcelas semestrais sucessivas e tanto 

quanto possível iguais, devendo a primeira prestação ser paga 
no dia 15 de maio de 2010 e a última até o dia 15 de maio de 
2031; 

VIII – juros: pagos semestralmente no dia 15 dos meses de 
maio e novembro de cada ano, a partir de 15 de novembro de 
2006, e calculados sobre o saldo devedor periódico do emprésti-
mo a uma taxa anual composta pela Libor trimestral para o dólar 
norte-americano, acrescida de spread a ser definido pelo BID; 

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

X – recursos para inspeção e supervisão geral: durante 
o período de desembolso não serão reservados recursos do 
financiamento para atender despesas de supervisão e inspeção 
gerais, salvo se o Banco estabelecer o contrário durante tal período, 
sendo que, em nenhum caso, para atender às referidas despesas 
em um semestre determinado, poderão ser destinados recursos 
superiores a 1% (um por cento) do valor do financiamento, divi-
dido pelo número de semestres compreendidos no prazo original 
de desembolso. 

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

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

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicio-
nado a que o Estado da Bahia celebre contrato com a União para a concessão 
de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas próprias de que 
trata o art. 155, das cotas de repartição de receitas de que tratam os arts. 157 
e 159, todos da Constituição Federal, e outras em direito admitidas, podendo 
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o Governo Federal requerer as transferências de recursos necessários para 
cobertura dos compromissos honrados, diretamente das contas centralizado-
ras da arrecadação do Estado ou das Transferências Federais. 

Art. 4º A esta Resolução não se aplica o disposto no art. 15 da Resolu-
ção nº 43, de 2001, do Senado Federal. 

Art. 5º 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. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de julho de 2006. – Senador Renan Calheiros, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 30, DE 2006 

Acrescenta §§ ao art. 43 do Regimento Interno do Se-
nado Federal, para dispor sobre as licenças à gestante, ao 
adotante e paternidade. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º O art. 43 do Regimento Interno do Senado Federal passa a vigo-

rar acrescido dos seguintes §§ 4º, 5º, 6º e 7º: 

“Art. 43. ...............................................................................
§ 4º A licença à gestante, a licença ao adotante e a licença-

paternidade, todas remuneradas, equivalem-se à licença por motivo 
de saúde de que trata o art. 56, II, da Constituição Federal. 

§ 5º Será concedida à Senadora gestante licença de 120 
(cento e vinte) dias, nos termos dos arts. 7º, XVIII, e 39, § 3º, am-
bos da Constituição Federal. 

§ 6º A licença à adotante, concedida à Senadora que adotar 
ou obtiver guarda judicial de criança, será: 

I – de 120 (cento e vinte) dias, se a criança tiver até 1 (um) 
ano de idade; 

II – de 60 (sessenta) dias, se a criança tiver mais de 1 (um) 
ano e até 4 (quatro) anos de idade; 

III – de 30 (trinta) dias, se a criança tiver mais de 4 (quatro) 
anos e até 8 (oito) anos de idade. 

§ 7º Será concedida licença-paternidade ou licença ao 
adotante de 5 (cinco) dias ao Senador, respectivamente, pelo 
nascimento ou adoção de filho, nos termos dos arts. 7º, XIX, 
39, § 3º e 10, § 1º, esse último constante do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias, todos da Constituição Fe-
deral.” (NR) 
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2006. 

Senado Federal, 4 de julho de 2006. – Senador Renan Calheiros, Pre-
sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 31, DE 2006 

Autoriza a Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP S/A) 
a elevar, temporariamente e em caráter excepcional, o seu 
limite de endividamento, em até R$852.600.000,00 (oitocen-
tos e cinqüenta e dois milhões e seiscentos mil reais), para 
que a referida empresa contrate operação de crédito com 
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES).

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É a Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP S/A) autorizada a elevar, 

temporariamente e em caráter excepcional, o seu limite de endividamento, 
para a contratação de operação de crédito no valor de até R$ 852.600.000,00 
(oitocentos e cinqüenta e dois milhões e seiscentos mil reais), junto ao Ban-
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e ao BNDES 
Participações (BNDESPAR). 

Parágrafo único. Os recursos decorrentes da operação de crédito referi-
da no caput destinam-se ao financiamento parcial do Projeto de Ampliação e 
Modernização do Parque Industrial da Refap S/A. 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º será realizada com as 
seguintes características e condições: 

I – valor pretendido: até R$ 852.600.000,00 (oitocentos e 
cinqüenta e dois milhões e seiscentos mil reais), a ser obtido 
mediante subscrição, pelo BNDES e pela BNDESPAR, de de-
bêntures simples em emissão privada da Alberto Pasqualini 
– REFAP S/A; 

II – carência: 6 (seis) meses; 
III – amortização: 96 (noventa e seis) parcelas mensais; 
IV – taxa de juros: em 90% (noventa por cento) do valor do 

crédito incidirá a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), acres-
cida de margem de 3,8% a.a. (três inteiros e oito décimos por 
cento ao ano), e nos 10% (dez por cento) restantes do valor do 
crédito incidirá o custo da Cesta de Moedas do BNDES, acres-
cido de margem de 2,3% a.a. (dois inteiros e três décimos por 
cento ao ano). 
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Art. 3º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida 
no prazo máximo de 270 (duzentos e setenta) dias, contado a partir de sua 
publicação. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de julho de 2006. – Senador Renan Calheiros, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 32, DE 2006

Altera a redação do art. 15 da Resolução nº 43, de 2001, 
do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º O art. 15 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 15. É vedada a contratação de operação de crédito nos 
120 (cento e vinte) dias anteriores ao final do mandato do Chefe do 
Poder Executivo do Estado, do Distrito Federal ou do Município.

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

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de julho de 2006. – Senador Renan Calheiros, Pre-

sidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 33, DE 2006 

Autoriza a cessão, para cobrança, da dívida ativa dos Mu-
nicípios a instituições financeiras e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º Podem os Estados, Distrito Federal e Municípios ceder a institui-

ções financeiras a sua dívida ativa consolidada, para cobrança por endosso-
mandato, mediante a antecipação de receita de até o valor de face dos cré-
ditos, desde que respeitados os limites e condições estabelecidos pela Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e pelas Resoluções nºs 40 e 
43, de 2001, do Senado Federal. 

Art. 2º A instituição financeira endossatária poderá parcelar os débitos 
tributários nas mesmas condições em que o Estado, Distrito Federal ou Muni-
cípio endossante poderia fazê-lo. 

Art. 3º A instituição financeira endossatária prestará contas mensalmente 
dos valores cobrados. 

Art. 4º Uma vez amortizada a antecipação referida no art. 1º, a instituição 
financeira repassará mensalmente ao Estado, Distrito Federal ou Município o saldo 
da cobrança efetivada, descontados os custos operacionais fixados no contrato. 
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Art. 5º O endosso-mandato é irrevogável enquanto não amortizada a 
antecipação referida no art. 1º. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 13 de julho de 2006. – Senador Renan Calheiros, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 34, DE 2006 

Autoriza a Companhia de Geração Térmica de Energia 
Elétrica (CGTEE) a elevar, temporariamente, o seu limite de 
endividamento, em até US$ 430,000,000.00 (quatrocentos e 
trinta milhões de dólares norte-americanos), para que a refe-
rida Empresa contrate operação de crédito com a Eletrobrás, 
mediante contrato de repasse de recursos. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É a Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE) 

autorizada a elevar, temporariamente e em caráter excepcional, o seu limite 
de endividamento, para a contratação de operação de crédito no valor de até 
US$ 430,000,000.00 (quatrocentos e trinta milhões de dólares norte-ameri-
canos), com as Centrais Elétricas Brasileiras – Eletrobrás, mediante contrato 
de repasse de recursos. 

Parágrafo único. Os recursos decorrentes da operação de crédito referida 
no caput destinam-se ao financiamento da Fase C do Projeto Candiota. 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º será realizada com as 
seguintes características e condições: 

I – valor pretendido: até US$ 430,000,000.00 (quatrocentos 
e trinta milhões de dólares norte-americanos), mediante repas-
se de recursos de operação de crédito externo a ser contratada 
pela Eletrobrás; 

II – condições financeiras: as constantes do Contrato de 
Empréstimo proposto pelo Banco de Desenvolvimento da China, 
como teto ao financiamento autorizado, conforme Acordo sobre o 
Fortalecimento da Cooperação na Área de Implementação de In-
fra-estrutura de Construção firmado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China; 

III – Organizadoras do empréstimo: Banco de Desenvolvi-
mento da China-CDB e BNP Paribas. 

Art. 3º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida 
no prazo de 270 (duzentos e setenta) dias, a contar da sua publicação. 

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 3 de agosto de 2006. – Senador Renan Calheiros, 

Presidente do Senado Federal. 
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RESOLUÇÃO Nº 35, DE 2006 

Altera o Regimento Interno do Senado Federal, para dis-
ciplinar a representação partidária nos colegiados, o acesso à 
palavra, a tramitação em conjunto de proposições legislativas, 
a retirada de proposições e as decisões tomadas mediante 
acordo de lideranças. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º Os arts. 7º, 14, 15, 48, 59, 78, 81, 98, 156, 158, 162, 210, 215, 

255, 256, 258, 260 e 412 do Regimento Interno do Senado Federal passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 7º Por ocasião da posse, o Senador ou Suplente con-
vocado comunicará à Mesa, por escrito, o nome parlamentar com 
que deverá figurar nas publicações e registros da Casa e a sua 
filiação partidária, observado o disposto no art. 78, parágrafo úni-
co, deste Regimento. 

 ................................................................................. ” (NR)
“Art. 14.  ..............................................................................
I – nos cento e vinte minutos que antecedem a Ordem do 

Dia, por dez minutos, nas sessões deliberativas, e nas sessões 
não deliberativas, por vinte minutos; 

II – se líder, uma vez por sessão: 
a) por cinco minutos, em qualquer fase da sessão, exceto 

durante a Ordem do Dia, para comunicação urgente de interes-
se partidário; ou 

 ........................................................................................... 
III-A – na discussão da proposição em regime de urgência 

(art. 336), uma só vez, por dez minutos, limitada a palavra a cinco 
Senadores a favor e cinco contra; 

 ...........................................................................................
V-A – no encaminhamento de votação de proposição em 

regime de urgência (art. 336), uma só vez, por cinco minutos, o 
relator da comissão de mérito e os líderes de partido ou bloco 
parlamentar ou Senadores por eles designados; 

 ...........................................................................................
IX – após a Ordem do Dia, pelo prazo de vinte minutos, para 

as considerações que entender (art. 176); 
X – 
b)  .......................................................................................
 ........................................................................................... 
7 – a uso da palavra por cinco minutos; 
 ...........................................................................................
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XII – por delegação de sua liderança partidária, por cinco 
minutos, observado o disposto na alínea a do inciso II e do § 3º 
deste artigo. 

§ 1º É vedado ao orador tratar de assunto estranho à finalidade 
do dispositivo em que se baseia para a concessão da palavra.

 ...........................................................................................
§ 3º O líder que acumular lideranças de partido e de bloco 

parlamentar poderá usar da palavra com base no inciso II uma 
única vez numa mesma sessão. 

§ 4º Os vice-líderes, na ordem em que forem indicados, 
poderão usar da palavra com base no inciso II deste artigo se o 
líder lhes ceder a palavra, estiver ausente ou impedido nos ter-
mos do art. 13. 

§ 5º O uso da palavra, por delegação de liderança, poderá 
ocorrer uma única vez em uma mesma sessão e não poderá ser 
exercido na mesma fase da sessão utilizada pelo líder para falar 
nos termos do inciso II deste artigo. 

§ 6º O Senador que fizer uso da palavra por delegação de 
liderança ou para comunicação inadiável não poderá, na mesma 
sessão, solicitar a palavra como orador inscrito.

§ 7º Aplica-se o disposto no § 1º do art. 17 aos Senadores 
que fizerem uso da palavra com base no que dispõem os incisos 
I, VII, IX e XII. 

§ 8º Aos membros de representação partidária com menos 
de um décimo da composição do Senado será permitido o uso 
da palavra, nos termos dos incisos I, II e XIII, uma única vez em 
cada sessão.” (NR) 

“Art. 15. Os prazos previstos no art. 14 só poderão ser pror-
rogados, pelo Presidente, por um ou dois minutos, para permitir 
o encerramento do pronunciamento, após o que o som do orador 
será cortado, não sendo lícito ao Senador utilizar-se do tempo 
destinado a outro, em acréscimo ao de que disponha.” (NR) 

“Art.48. ................................................................................ 
§ 1º Após a leitura da proposição, o Presidente verificará a exis-

tência de matéria análoga ou conexa em tramitação na Casa, hipótese 
em que determinará a tramitação conjunta dessas matérias. 

§ 2º O disposto no § 1º não se aplica à proposição sobre a 
qual já exista parecer aprovado em comissão ou que conste da 
Ordem do Dia (art. 258). 

§ 3º Da decisão do Presidente, prevista no § 1º, caberá re-
curso para a Mesa, no prazo de 3 (três) sessões, contado da sua 
publicação.” (NR) 

“Art.59.  ...............................................................................
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§ 1º Na constituição da Mesa é assegurada, tanto quanto 
possível, a representação proporcional dos partidos e blocos par-
lamentares que participam do Senado (Const., art. 58, § 1º). 

§ 2º Para os fins do cálculo de proporcionalidade, as ban-
cadas partidárias são consideradas pelos seus quantitativos à 
data da diplomação. 

§ 3º (atual § 1º) 
§ 4º (atual § 2º)
 ................................................................................. ” (NR) 
“Art.78. ................................................................................
Parágrafo único. Para fins de proporcionalidade, as repre-

sentações partidárias são fixadas pelos seus quantitativos à data 
da diplomação, salvo nos casos de posterior criação, fusão ou 
incorporação de partidos.” (NR) 

“Art.81. ................................................................................
 § 1º A substituição de membro da comissão que se desli-

gar do partido ao qual pertence o lugar na comissão não alterará 
a proporcionalidade estabelecida nos termos do parágrafo único 
do art. 78 e do art. 79 deste Regimento.

 ................................................................................ .” (NR)
 “Art.98.  ..............................................................................
 ........................................................................................... 
VI – apreciar requerimento de tramitação em conjunto de 

proposição regulando a mesma matéria e o recurso de que trata 
o art. 48, § 3º, exceto se a proposição constar da Ordem do Dia 
ou for objeto de parecer aprovado em comissão (art. 258). 

 ..................................................................................  (NR) 
“Art. 156. A primeira parte da sessão, que terá a duração 

de cento e vinte minutos, será destinada à leitura do expediente 
e aos oradores inscritos na forma do disposto no art. 17.

 ................................................................................ .” (NR) 
“Art. 158. O tempo que se seguir à leitura do expediente será 

destinado aos oradores do Período do Expediente, podendo cada um 
dos inscritos usar da palavra pelo prazo máximo de dez minutos nas 
sessões deliberativas e por vinte minutos nas sessões não delibera-
tivas, sendo cabível a intercalação com as comunicações inadiáveis, 
o uso da palavra pelas lideranças ou as delegações destas.

§ 1º O Período do Expediente poderá ser prorrogado pelo 
Presidente, uma só vez, para que o orador conclua o seu discurso 
caso não tenha esgotado o tempo de que disponha, após o que 
a Ordem do Dia terá início impreterivelmente. 

§ 2º Se algum Senador, antes do término do Período do Ex-
pediente, solicitar à Mesa inscrição para manifestação de pesar, 
comemoração, comunicação inadiável ou explicação pessoal, o 
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Presidente lhe assegurará o uso da palavra durante o Período do 
Expediente, sendo cabível a intercalação com oradores inscritos 
e o uso da palavra por delegação de liderança.

§ 3º No caso do § 2º, somente poderão usar da palavra 
três Senadores, por cinco minutos cada um, durante o Período 
do Expediente. 

 ...........................................................................................
§ 6º Ressalvado o disposto no § 1º e no art. 160, II, não ha-

verá prorrogação do Período do Expediente.” (NR)
 “Art. 162. A Ordem do Dia terá início, impreterivelmente, 

às dezesseis horas, salvo prorrogação nos termos do art. 158, 
§ 6º.” (NR)

“Art.210. ..............................................................................
 ...........................................................................................
II – quando aprovada pelo Presidente do Senado, a reque-

rimento de qualquer Senador.
§ 1º (Revogado). 
 ................................................................................. ” (NR)
“Art.215. ..............................................................................
I –  ......................................................................................
 ...........................................................................................
 c) de tramitação em conjunto de proposição regulando a 

mesma matéria, exceto se a proposição constar da Ordem do Dia 
ou for objeto de parecer aprovado em comissão; 

II –  .....................................................................................
 ...........................................................................................
e) de retirada de proposição, desde que não tenha rece-

bido parecer de comissão e não conste de Ordem do Dia (art. 
256, § 2º); 

f) de publicação de documentos no Diário do Senado Fede-
ral para transcrição nos Anais (art. 210, II); 

 ...........................................................................................
IV – (revogado).” (NR) 
“Art.255.  .............................................................................
 ...........................................................................................
II –  .....................................................................................
 ...........................................................................................
c)  .......................................................................................
2 – (revogado); 
 ...........................................................................................
8 – tramitação em conjunto, de projetos regulando a mesma 

matéria, quando houver parecer aprovado em comissão (pará-
grafo único, in fine, do art. 258); 

 ........................................................................................... 
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10 – retirada de proposição com parecer de comissão; 
 ...........................................................................................
 ................................................................................. ” (NR)
“Art.256.  .............................................................................
 ...........................................................................................
§ 1º O requerimento de retirada de proposição que constar 

da Ordem do Dia só poderá ser recebido antes de iniciada a vo-
tação e, quando se tratar de emenda, antes de iniciada a votação 
da proposição principal. 

§ 2º Lido, o requerimento será: 
I – despachado pelo Presidente, quando se tratar de pro-

posição sem parecer de comissão ou que não conste da Ordem 
do Dia; 

II – submetido à deliberação do Plenário, imediatamente, se 
a matéria constar da Ordem do Dia; 

III – incluído em Ordem do Dia, se a matéria já estiver ins-
truída com parecer de comissão.” (NR) 

“Art. 258. Havendo em curso no Senado duas ou mais pro-
posições regulando a mesma matéria, é lícito promover sua tra-
mitação em conjunto a partir de requerimento de comissão ou de 
Senador, mediante deliberação da Mesa, salvo as que já foram 
objeto de parecer aprovado em comissão ou que constem da 
Ordem do Dia. 

Parágrafo único. Os requerimentos de tramitação conjunta 
de matérias que já constem da Ordem do Dia ou que tenham 
parecer aprovado em comissão serão submetidos à deliberação 
do Plenário.” (NR) 

“Art. 260.  ............................................................................
 ...........................................................................................
II –  .....................................................................................
 ........................................................................................... 
b) o mais antigo sobre o mais recente, quando originários 

da mesma Casa; 

 ...........................................................................................

§ 1º O regime especial de tramitação de uma proposição 
estende-se às demais que lhe estejam apensadas. 

§ 2º Em todos os casos as proposições objeto deste arti-
go serão incluídas conjuntamente na Ordem do Dia da mesma 
sessão. 

§ 3º As proposições apensadas terão um único relatório, 
nos termos do disposto no art. 268.” (NR) 

“Art. 288.  ............................................................................
 ........................................................................................... 
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III –  ....................................................................................
 ........................................................................................... 
k) (revogado); 
 ................................................................................. ” (NR)
 ...........................................................................................
“Art. 412. A legitimidade da elaboração de norma legal é as-

segurada pela observância rigorosa das disposições regimentais, 
mediante os seguintes princípios básicos: 

 ...........................................................................................
III – impossibilidade de prevalência sobre norma regimen-

tal de acordo de lideranças ou de decisão do Plenário, exceto 
quando tomada por unanimidade mediante voto nominal, resguar-
dado o quorum mínimo de três quintos dos votos dos membros 
da Casa; 

 ................................................................................. ” (NR) 
Art. 2º A parte da sessão “Hora do Expediente” passa a ser de-
nominada “Período do Expediente”. 

Art. 3º São revogados o § 1º do art. 210; o inciso IV do art. 215; o item 
2 da alínea c do inciso II do art. 255; e a alínea k do inciso III do art. 288 do 
Regimento Interno do Senado Federal. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 17 de agosto de 2006. – Senador Renan Calheiros, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 36, DE 2006 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Fortaleza – Ceará a 
contratar operação de crédito externo, com garantia da União, 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no 
valor de até US$ 85,200,000.00 (oitenta e cinco milhões e du-
zentos mil dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É a Prefeitura Municipal de Fortaleza – Ceará autorizada a con-

tratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco In-
teramericano de Desenvolvimento – BID, no valor de até US$ 85,200,000.00 
(oitenta e cinco milhões e duzentos mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida 
no caput destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Transporte 
Urbano de Fortaleza (BID/FOR I). 

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

I – devedor: Prefeitura Municipal de Fortaleza – Ceará; 
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II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento – 
BID; 

III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 85,200,000.00 (oitenta e cinco milhões 

e duzentos mil dólares norte-ame-ricanos); 
V – prazo de desembolso: até 5 (cinco) anos; 
VI – 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; 

VII – juros: exigidos semestralmente e calculados sobre o 
saldo devedor periódico do Empréstimo, a uma taxa anual para 
cada trimestre composta pela Libor trimestral para dólar norte-
americano, mais (ou menos) uma margem de custo relacionada 
aos empréstimos que financiam os empréstimos modalidade Li-
bor, mais o valor líquido de qualquer custo/lucro gerado por ope-
rações para mitigar as flutuações da Libor, mais a margem para 
empréstimos do capital ordinário; 

VIII – comissão de crédito: até 0,75% a.a. (setenta e cinco 
centésimos por cento ao ano) sobre os saldos não-desembolsa-
dos do empréstimo, exigida semestralmente nas mesmas datas 
de pagamento dos juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias 
após a assinatura do contrato, sendo que, a princípio, o Mutuário 
pagará Comissão de Crédito de 0,25% a.a. (vinte e cinco centési-
mos por cento ao ano), podendo este percentual ser modificado 
semestralmente pelo Banco, sem que, em caso algum, possa 
exceder o percentual máximo previsto de 0,75% a.a. (setenta e 
cinco centésimos por cento ao ano); 

IX – recursos para inspeção e supervisão gerais: durante 
o período de desembolsos, não serão reservados recursos do 
financiamento para atendimento de despesas de inspeção e su-
pervisão gerais, salvo se o Banco estabelecer o contrário, sendo 
que, em nenhum caso, para atender as referidas despesas em 
um semestre determinado, poderão destinar-se recursos supe-
riores a 1,0% (um por cento) do montante total do empréstimo, 
dividido pelo número de semestres compreendido no prazo ori-
ginal de desembolsos. 

Parágrafo único. As datas de pagamento do principal e dos 
encargos financeiros poderão ser alteradas em função da data 
de assinatura do contrato de empréstimo. 
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Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia à Prefeitura Municipal 
de Fortaleza na operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicio-
nado a que a Prefeitura Municipal de Fortaleza celebre contrato com a União 
para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas 
próprias de que trata o art. 156, das cotas de repartição de receitas de que 
tratam os arts. 158 e 159, todos da Constituição Federal, e outras em Direito 
admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências de recur-
sos necessários para cobertura dos compromissos honrados, 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 de 
sua publicação. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 8 de novembro de 2006. – Senador Renan Calheiros, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 37, DE 2006 

Autoriza a União a contratar operação financeira com a 
República Federal da Nigéria, no valor de US$ 151,953,792.35 
(cento e cinqüenta e um milhões, novecentos e cinqüenta e 
três mil, setecentos e noventa e dois dólares norte-america-
nos e trinta e cinco centavos), referente ao contrato bilateral 
de reestruturação de dívida, assinado em 29 de dezembro de 
2005, no âmbito do Clube de Paris. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É a União, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição 

Federal, autorizada a celebrar contrato de reestruturação de seus crédi-
tos junto à República Federal da Nigéria, no montante equivalente a US$ 
151,953,792.35 (cento e cinqüenta e um milhões, novecentos e cinqüenta 
e três mil, setecentos e noventa e dois dólares norte-americanos e trinta 
e cinco centavos). 

Parágrafo único. A operação financeira externa definida no caput dar-
se-á nos termos do contrato bilateral de reestruturação de dívida, assinado 
em 29 de dezembro de 2005, no âmbito do Clube de Paris, entre a República 
Federativa do Brasil e a República Federal da Nigéria. 

Art. 2º A operação de reestruturação da dívida da República Federal da 
Nigéria observará as seguintes condições financeiras: 

I – dívida afetada: US$ 151,953,792.35 (cento e cinqüenta 
e um milhões, novecentos e cinqüenta e três mil, setecentos e 
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noventa e dois dólares norte-americanos e trinta e cinco centa-
vos), sendo que: 

a) dívida reconhecida: US$ 128,740,256.00 (cento e vinte 
e oito milhões, setecentos e quarenta mil, duzentos e cinqüenta 
e seis dólares norte-americanos); 

b) dívida não-reconhecida: US$ 23,213,536.35 (vinte e três 
milhões, duzentos e treze mil, quinhentos e trinta e seis dólares 
norte-americanos e trinta e cinco centavos); 

II – dívida a pagar: US$ 67,293,786.00 (sessenta e sete mi-
lhões, duzentos e noventa e três mil, setecentos e oitenta e seis 
dólares norte-americanos), correspondente ao montante a ser 
pago da seguinte maneira: 

a) Pagamento pro rata temporis (31.10.2005): US$ 352,403.00 
(trezentos e cinqüenta e dois mil, quatrocentos e três dólares nor-
te-americanos); 

b) 1ª Fase (31.10.2005): US$ 42,611,588.00 (quarenta e 
dois milhões, seiscentos e onze mil, quinhentos e oitenta e oito 
dólares norte-americanos); 

c) 2ª Fase (12.12.2005): US$ 9,432,865.00 (nove milhões, 
quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e cinco 
dólares norte-americanos); 

d) 3ª Fase (31.05.2006): US$ 14,896,930.00 (catorze mi-
lhões, oitocentos e noventa e seis mil, novecentos e trinta dólares 
norte-americanos); 

III – dívida a cancelar: US$ 84,660,006.35 (oitenta e quatro 
milhões, seiscentos e sessenta mil e seis dólares norte-america-
nos e trinta e cinco centavos), sendo que: 

a) US$ 23,213,536.35 (vinte e três milhões, duzentos e 
treze mil, quinhentos e trinta e seis dólares norte-americanos e 
trinta e cinco centavos), correspondem a parcela da dívida não 
reconhecida, condicionada aos pagamentos da 1ª Fase; 

b) US$ 25,193,322.00 (vinte e cinco milhões, cento e noven-
ta e três mil, trezentos e vinte e dois dólares norte-americanos), 
condicionada ao pagamento da 1ª Fase; 

c) US$ 25,956,756.00 (vinte e cinco milhões, novecentos e 
cinqüenta e seis mil, setecentos e cinqüenta e seis dólares norte-
americanos), condicionada ao pagamento da 2ª Fase; 

d) US$ 10,296,392.00 (dez milhões, duzentos e noventa e 
seis mil, trezentos e noventa e dois dólares norte-americanos), 
condicionada ao pagamento da 3ª Fase. 

Parágrafo único. As datas de pagamento do principal e dos 
encargos financeiros poderão ser alteradas em função da data 
de eficácia plena do contrato. 
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Art. 3º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida 
no prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado a partir da sua publi-
cação. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 8 de novembro de 2006. – Senador Renan Calheiros, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 38, DE 2006 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville (SC) a con-
tratar operação de crédito externo, com garantia da União, 
com o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia 
do Prata (Fonplata), no valor de até US$ 11,800,000.00 (onze 
milhões e oitocentos mil dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É a Prefeitura Municipal de Joinville (SC) autorizada a contratar 

operação de crédito externo, com garantia da União, com o Fundo Financeiro 
para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), no valor de até US$ 
11,800,000.00 (onze milhões e oitocentos mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida 
no caput destinam-se ao financiamento parcial do Programa Eixo Ecológico 
Leste e Estruturação de Parques Ambientais – Linha Verde. Art. 2º A operação 
de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas seguintes condições: 

I – devedor: Prefeitura Municipal de Joinville (SC); 
II – credor: Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da 

Bacia do Prata (Fonplata);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
 IV – valor: até US$ 11,800,000.00 (onze milhões e oitocen-

tos mil dólares norte-americanos); 
V – prazo de desembolso: 54 (cinqüenta e quatro) meses, 

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

pagas no prazo de 20 (vinte) anos contado a partir da assinatu-
ra do contrato, vencendo-se a primeira no dia 21 do mês subse-
qüente àquele em que se encerrarem os 180 (cento e oitenta) 
dias-calendário contados a partir da data prevista para o desem-
bolso final; 

VII – juros: exigidos semestralmente e calculados sobre o 
saldo devedor diário do empréstimo, a uma taxa anual composta 
pela Libor semestral para dólar norte-americano, acrescidos de 
um spread de 2,75% (dois inteiros e setenta e cinco centésimos 
por cento), sendo que, caso o Mutuário finalize o Programa dentro 
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do prazo originalmente previsto, o Fonplata concederá redução 
de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) no spread; 

VIII – juros de mora: equivalente a 20% (vinte por cento) da 
taxa anual de juros; 

IX – comissão de compromisso: até 0,75% a.a. (setenta e 
cinco centésimos por cento ao ano) sobre os saldos não-desembol-
sados do empréstimo, exigida semestralmente nas mesmas datas 
de pagamento dos juros, entrando em vigor 180 (cento e oitenta) 
dias após a assinatura do contrato, podendo este percentual ser 
aumentado para 1% a.a. (um por cento ao ano), caso o prazo de 
desembolso, originalmente estabelecido, for ampliado; 

X – comissão à vista: US$ 113,500.00 (cento e treze mil e 
quinhentos dólares norte-americanos), em uma única parcela na 
data do primeiro desembolso. 

Parágrafo único. As datas de pagamento do principal e dos 
encargos financeiros, bem como o prazo de desembolsos, pode-
rão ser alterados em função da data de assinatura do contrato 
de empréstimo.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia à Prefeitura Municipal 
de Joinville na operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicio-
nada a que a Prefeitura Municipal de Joinville celebre contrato com a União 
para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas 
próprias de que trata o art. 156, das cotas de repartição de receitas de que 
tratam os arts. 158 e 159, todos da Constituição Federal, e outras em Direito 
admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências de recur-
sos necessários para cobertura dos compromissos honrados, 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 de 
sua publicação. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 8 de novembro de 2006. – Senador Renan Calheiros, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 39, DE 2006 

Autoriza o Estado do Pará a contratar operação de cré-
dito externo, com garantia da União, com o Banco Interna-
cional para Reconstrução e Desenvolvimento – Bird, no va-
lor de até US$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares 
norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
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Art. 1º É o Estado do Pará autorizado a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento (Bird), no valor de até US$ 60,000,000.00 (sessenta 
milhões de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida 
no caput destinam-se ao financiamento parcial do Programa Pará Rural (Pará 
Integrated Rural Project). 

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

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

senvolvimento (Bird); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de dó-

lares norte-americanos); 
V – prazo de desembolso: até 30 de junho de 2013; 
VI – amortização: em 24 (vinte e quatro) parcelas semestrais 

e sucessivas, devendo a primeira prestação ser paga no dia 15 
de maio de 2012 e a última até o dia 15 de novembro de 2023, 
correspondendo cada uma das 23 (vinte e três) primeiras a 4,17% 
(quatro inteiros e dezessete por cento) do valor desembolsado e 
a última a 4,09% (quatro inteiros e nove décimos por cento); 

VII – juros: exigidos semestralmente no dia 15 dos meses 
de maio e novembro de cada ano, a partir de 15 de novembro de 
2006, e calculados sobre o saldo devedor periódico do emprésti-
mo a uma taxa anual composta pela Libor semestral para o dólar 
norte-americano, acrescida de spread a ser definido pelo Bird a 
cada exercício fiscal e fixado na data de assinatura do contrato; 

VIII – comissão de compromisso: até 0,85% a.a. (oitenta e 
cinco centésimos por cento ao ano), calculada sobre os saldos 
devedores não-desembolsados, exigida juntamente com os ju-
ros, 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; 

IX – comissão à vista (front-end-fee): 1,0% (um por cento) 
sobre o montante total do empréstimo, a ser debitada da conta do 
empréstimo na data em que o contrato entrar em efetividade. 

Parágrafo único. As datas de pagamentos do principal e 
dos encargos financeiros, bem como dos desembolsos, poderão 
ser alteradas em função da data de assinatura do contrato de 
empréstimo. 
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Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado do Pará na 
contratação da operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicio-
nado a que o Estado do Pará celebre contrato com a União para a concessão 
de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas próprias de que 
trata o art. 155, e das cotas de repartição de receitas de que tratam os arts. 157 
e 159, todos da Constituição Federal, e outras garantias em direito admitidas, 
podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos necessários 
para cobertura dos compromissos honrados, diretamente das contas centrali-
zadoras da arrecadação do Estado ou das Transferências Federais. 

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2007. 
Senado Federal, 8 de novembro de 2006. – Senador Renan Calheiros, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2006 

Altera os arts. 15, 16 e 21 da Resolução nº 43, de 2001, do 
Senado Federal, para permitir contratação de operações de 
crédito já autorizadas no âmbito desta Resolução, dentro do 
prazo de 120 (cento e vinte) dias anteriores ao final do man-
dato do Chefe do Poder Executivo; e para estabelecer que, a 
partir de 30 de abril de 2007, as verificações de adimplência e 
certidões exigidas por aqueles dispositivos devem referir-se 
ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de todos os 
órgãos e entidades do ente público ao qual está vinculado o 
tomador da operação de crédito. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º O art. 15 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 15. ...............................................................................
§ 1º Excetuam-se da vedação a que se refere o caput des-

te artigo:
I – o refinanciamento da dívida mobiliária;
II – as operações de crédito autorizadas pelo Senado Fede-

ral ou pelo Ministério da Fazenda, em nome do Senado Federal, 
no âmbito desta Resolução, até 120 (cento e vinte) dias antes do 
final do mandato do Chefe do Poder Executivo; 

 ................................................................................. “ (NR) 

Art. 2º O art. 16 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 16.  ..............................................................................
Parágrafo único. O Ministério da Fazenda não encaminhará 

ao Senado Federal pedido de autorização para contratação de 
operação de crédito de tomador que se encontre na situação pre-
vista no caput, obedecidos aos seguintes critérios: 

I – até 30 de abril de 2007, a verificação de adimplência 
abrangerá o número de registro no Cadastro Nacional de Pes-
soa Jurídica (CNPJ) do órgão ou entidade tomador da operação 
de crédito; 

II – a partir de 1º de maio de 2007, a verificação de adimplên-
cia abrangerá os números de registro no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ) de todos os órgãos e entidades integrantes 
do Estado, Distrito Federal ou Município ao qual pertença o órgão 
ou entidade tomadora da operação de crédito.” (NR) 

Art. 3º O art. 21 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, passa 
a vigorar com o seguinte acréscimo: 

“Art. 21.  ..............................................................................
 ...........................................................................................
 § 5º As certidões exigidas no inciso VIII devem: I – até 30 

de abril de 2007, referir-se ao número de registro no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do órgão ou entidade toma-
dora da operação de crédito; 

II – a partir de 1º de maio de 2007, referir-se aos números 
de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de 
todos os órgãos e entidades integrantes do Estado, Distrito Fede-
ral ou Município ao qual pertença o órgão ou entidade tomadora 
da operação de crédito.” (NR) 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º É revogada a Resolução nº 21, de 2006, do Senado Federal.
Senado Federal, 15 de dezembro de 2006. – Senador Renan Calheiros, 

Presidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 41, DE 2006 

Autoriza o Estado de Pernambuco a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, com o Banco In-
ternacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, 
no valor de até US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares 
norte-americanos). 

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

crédito externo, com garantia da União, com o Banco Internacional para Re-
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construção e Desenvolvimento – BIRD, no valor de até US$ 30,000,000.00 
(trinta milhões de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida 
no caput destinam-se ao financiamento adicional do Projeto de Combate à 
Pobreza Rural no Estado de Pernambuco – PCR II. 

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

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

senvolvimento – BIRD; 
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares 

norte-americanos); 
V – prazo de desembolso: até 15 de agosto de 2009; 
VI – amortização: 24 (vinte e quatro) parcelas semestrais e 

consecutivas, com vencimento nos dias 15 dos meses de feve-
reiro e agosto de cada ano, iniciando em 15 de fevereiro de 2012 
e terminando em 15 de agosto de 2023; 

VII – juros: exigidos semestralmente nos dias 15 dos meses 
de fevereiro e agosto de cada ano, e calculados sobre o saldo 
devedor periódico do empréstimo a uma taxa anual flutuante com-
posta pela Libor semestral para dólar norte-americano, acrescida 
de spread composto de 0,25% a.a. (vinte e cinco centésimos por 
cento ao ano), somado ou diminuído da diferença entre a mar-
gem média ponderada de captação do BIRD para cobertura de 
empréstimos EMV e a Libor, apurados durante os 6 (seis) meses 
anteriores aos respectivos vencimentos; 

VIII – comissão de compromisso: até 0,75% a.a. (setenta e 
cinco centésimos por cento ao ano) sobre o valor do principal do 
empréstimo não desembolsado, sujeito a um desconto parcial, 
por ato discricionário do BIRD; 

IX – comissão à vista (front-end-fee): até 1% (um por cento) 
sobre o montante total do empréstimo, a ser debitada da conta do 
empréstimo na data em que o contrato entrar em efetividade. 

Parágrafo único. As datas de pagamento do principal e dos encargos 
financeiros, bem como o prazo de desembolso, poderão ser alterados em fun-
ção da data de assinatura do contrato de empréstimo. 

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

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicionada 
a que o Estado de Pernambuco celebre contrato com a União para a concessão 
de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas próprias de que trata 
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o art. 155, e das cotas de repartição de receitas de que tratam os arts. 157 e 159, 
todos da Constituição Federal, e outras garantias em direito admitidas, poden-
do o Governo Federal requerer as transferências de recursos necessários para 
cobertura dos compromissos honrados, diretamente das contas centralizadoras 
da arrecadação do Estado ou das transferências federais. 

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2007. 
Senado Federal, 20 de dezembro de 2006. – Senador Renan Calheiros, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 42, DE 2006 

Altera os arts. 2º, 3º e 48 do Regimento Interno, para 
adequar o período de funcionamento do Senado Federal e 
as datas de realização das sessões legislativas preparató-
rias e alterar o prazo para recurso de decisão do Presidente; 
e altera a Resolução nº 20, de 1993, do Senado Federal, que 
institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º Os arts. 2º, 3º e 48 do Regimento Interno do Senado Federal pas-

sam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2º O Senado Federal reunir-se-á: 
I – anualmente, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de 

agosto a 22 de dezembro, durante as sessões legislativas ordi-
nárias, observado o disposto no art. 57 da Constituição; 

 ................................................................................. ” (NR) 
“Art. 3º .........................................................................................

 ...........................................................................................
IV –  ....................................................................................
a) no início da legislatura, a partir do dia 1º de fevereiro; 

b) na terceira sessão legislativa, no dia 1º de fevereiro.
 ................................................................................. ” (NR)
“Art. 48.  ..............................................................................
 ...........................................................................................
§ 3º Da decisão do Presidente, prevista no § 1º, caberá re-

curso à Mesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da sua 
publicação.” (NR) 

Art. 2º O inciso II do caput do art. 5º da Resolução nº 20, de 1993, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 5º  ...............................................................................
 ...........................................................................................
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II – a percepção de vantagens indevidas (Constituição Fe-
deral, art. 55, § 1º), tais como doações, ressalvados brindes sem 
valor econômico; 

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

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 20 de dezembro de 2006. – Senador Renan Calheiros, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 43, DE 2006 

Autoriza a Petrobrás Transporte S.A. (Transpetro) a elevar, 
temporariamente, o seu limite de endividamento, em até R$ 
5.600.000.000,00 (cinco bilhões e seiscentos milhões de reais), 
para contratar operação de crédito com recursos do Fundo da Ma-
rinha Mercante (FMM), através de seus agentes financeiros. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É a Petrobrás Transporte S.A. (Transpetro) autorizada a elevar, 

temporariamente e em caráter excepcional, o seu limite de endividamento, para 
a contratação de operação de crédito no valor de até R$ 5.600.000.000,00 
(cinco bilhões e seiscentos milhões de reais), com recursos do Fundo da Ma-
rinha Mercante (FMM), através de seus agentes financeiros. 

Parágrafo único. Os recursos decorrentes da operação de crédito refe-
rida no caput serão utilizados para financiar a implementação de programa 
estratégico da Petrobrás Transporte S.A. (Transpetro), destinado à renovação 
e expansão de sua frota de navios. 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º será realizada com as 
seguintes características e condições: 

I – valor pretendido: até R$5.600.000.000,00 (cinco bilhões 
e seiscentos milhões de reais); 

II – carência: até 4 (quatro) anos; 
III – amortização: em até 20 (vinte) anos; 
IV – taxa de juros: variável entre 2,5% a.a. (dois inteiros e cinco 

décimos por cento ao ano) e 6,0% a.a. (seis por cento ao ano). 

Art. 3º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida 
no prazo de 270 (duzentos e setenta) dias, a contar da sua publicação. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 21 de dezembro de 2006. – Senador Renan Calheiros, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 44, DE 2006 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contra-
tar operação de crédito externo, no valor total de até US$ 
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3,074,360.33 (três milhões, setenta e quatro mil, trezentos e 
sessenta dólares norte-americanos e trinta e três centavos), 
com o DF DEUTSCHE FORFAIT S.R.O. 

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

ção de crédito externo, no valor total de até US$ 3,074,360.33 (três milhões, 
setenta e quatro mil, trezentos e sessenta dólares norte-americanos e trinta e 
três centavos), com o DF DEUTSCHE FORFAIT S.R.O. 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se 
à aquisição de equipamentos hospitalares a serem fornecidos pela empresa 
MDS Nordion Inc., no âmbito do Programa de Modernização Gerencial e Re-
equipamento da Rede Hospitalar. 

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

I – devedor: República Federativa do Brasil; 
II – credor: DF DEUTSCHE FORFAIT S.R.O.; 
III – valor total: até US$ 3,074,360.33 (três milhões, setenta 

e quatro mil, trezentos e sessenta dólares norte-americanos e 
trinta e três centavos), sendo que: 

a) US$ 2,904,450.00 (dois milhões, novecentos e quatro 
mil, quatrocentos e cinqüenta dólares norte-americanos) refe-
rentes a 85% (oitenta e cinco por cento) da aquisição dos equi-
pamentos; 

b) US$ 169,910.325 (cento e sessenta e nove mil, nove-
centos e dez dólares norte-americanos e trezentos e vinte cin-
co centavos) relativos ao financiamento de comissão do Banco 
– 5,85% (cinco inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento) 
sobre o valor financiado das importações; 

IV – amortização: 10 (dez) parcelas semestrais, iguais e 
consecutivas; 

V – juros: exigidos semestralmente, calculados sobre o saldo 
devedor periódico do empréstimo, a uma taxa anual USD Libor 
de 6 (seis) meses, acrescida de spread de 0,5% a.a. (cinco déci-
mos por cento ao ano); 

VI – comissão do Banco: 5,85% a.a. (cinco inteiros e oitenta e 
cinco centésimos por cento ao ano) sobre o valor do financiamento 
da importação, acrescida ao valor do empréstimo. 

Parágrafo único. As datas de pagamento do principal e dos 
encargos financeiros, assim como dos desembolsos, previstas 
na minuta contratual, poderão ser alteradas em função da data 
de sua assinatura. 
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Art. 3º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no 
prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado da data de sua publicação. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de dezembro de 2006. – Senador Renan Calheiros, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 45, DE 2006 

Autoriza o Estado do Piauí a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da República Federativa do 
Brasil, no valor de até US$ 22,500,000.00 (vinte e dois mi-
lhões e quinhentos mil dólares norte-americanos), de prin-
cipal, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD, destinada ao financiamento adi-
cional do Projeto de Combate à Pobreza Rural no Estado 
do Piauí. 

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

externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até US$ 
22,500,000.00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil dólares norte-ameri-
canos), com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
– BIRD. 

Parágrafo único. Os recursos oriundos da operação a que se refere o 
caput serão destinados ao financiamento do Projeto de Combate à Pobreza 
Rural no Estado do Piauí. 

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 Piauí as quotas 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 no art. 1º desta Resolução contém 
as seguintes características e condições básicas: 

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

senvolvimento – BIRD; 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor do empréstimo: até US$ 22,500,000.00 (vinte e 

dois milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos); 
V – modalidade: “Empréstimo com Margem Fixa” (Fixed 

Spread Loan); 
VI – prazo de desembolso: até 30 de junho de 2009; 
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VII – amortização: 24 (vinte e quatro) parcelas semestrais e 
consecutivas, vencíveis a cada 15 de março e 15 de setembro de 
cada ano, iniciando em 15 de setembro de 2011 e terminando em 
15 de março de 2023, cada uma das 23 (vinte e três) primeiras 
parcelas correspondendo a 4,17% (quatro inteiros e dezessete 
centésimos por cento) do valor desembolsado e, a última, a 4,09% 
(quatro inteiros e nove centésimo por cento); 

VIII – juros: exigidos semestralmente, vencíveis em 15 de 
setembro e 15 de março, calculados sobre o saldo devedor pe-
riódico do empréstimo, a uma taxa anual composta pela Libor 
semestral para dólar norte-americano, acrescidos de um spread 
a ser determinado pelo BIRD a cada exercício fiscal e fixado na 
data da assinatura do contrato; 

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 vi-
gor, e 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano) 
a partir do quarto ano; 

X – comissão à vista: até 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 desembolsos e de pagamento 
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 vigência. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2007. 
Senado Federal, 22 de dezembro de 2006. – Senador Renan Calheiros, 

Presidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 46, DE 2006 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contra-
tar operação de crédito externo, no valor total de até US$ 
3,850,000.00 (três milhões, oitocentos e cinqüenta mil dóla-
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res norte-americanos), com o Banco Interamericano de De-
senvolvimento – BID. 

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

ção de crédito externo, no valor total de até US$ 3,850,000.00 (três milhões 
e oitocentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos), com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento – BID. 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao 
financiamento parcial do Programa de Fortalecimento da Capacidade Institu-
cional para a Gestão em Regulação. 

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

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

BID; 
III – valor total: até US$ 3,850,000.00 (três milhões, oitocen-

tos e cinqüenta mil dólares norte-americanos); 
IV – amortização: 32 (trinta e duas) parcelas semestrais, 

consecutivas e, tanto quanto possível, iguais, vencíveis a cada 
15 de março e 15 de setembro, iniciando-se aos 6 (seis) me-
ses após o prazo estipulado para os desembolsos, contados a 
partir da data de assinatura do empréstimo, e finalizando aos 
20 (vinte) anos também contados a partir da data da assinatura 
do contrato; 

V – juros: exigidos semestralmente nos dias 15 de março 
e de setembro de cada ano, iniciando-se 6 (seis) meses da data 
de assinatura do contrato, e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa anual composta pela Libor 
trimestral para dólar norte-americano, acrescida de spread a ser 
definido pelo BID; 

VI – comissão de compromisso: até 0,75% a.a. (setenta e 
cinco centésimos por cento ao ano) sobre o saldo devedor não-
desembolsado da operação, exigida juntamente com os juros, 
entrando em vigor 60 (sessenta) dias após a assinatura do con-
trato; 

VII – recursos para inspeção e supervisão geral: até 1,0% 
(um por cento) do valor do financiamento, dividido pelo número de 
semestres compreendidos no prazo original de desembolso. 

Parágrafo único. As datas de pagamento do principal e dos 
encargos financeiros, assim como dos desembolsos, previstas 
na minuta contratual, poderão ser alteradas em função da data 
de sua assinatura. 
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Art. 3º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida 
no prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado da data de sua publi-
cação. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de dezembro de 2006. – Senador Renan Calheiros, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÕES DE 2005 PUBLICADAS EM 2006

RESOLUÇÃO Nº 69, DE 2005 

Autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), 
no valor de até US$ 35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de 
dólares norte-americanos). 

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

crédito externo, com garantia da União, com o Banco Internacional para Re-
construção e Desenvolvimento (Bird), no valor de até US$ 35,000,000.00 (trinta 
e cinco milhões de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam-se ao financiamento parcial do Projeto de Combate 
à Pobreza Rural da Região Mineira do Nordeste (PCPR) 1ª Fase. 

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

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

senvolvimento (Bird); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de 

dólares norte-americanos); 
V – prazo de desembolso: até 31 de julho de 2010; 
VI – amortização: 24 (vinte e quatro) parcelas semestrais e 

consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais, vencíveis 
a cada 15 de abril e 15 de outubro, entre 15 de outubro de 2010 
e 15 de abril de 2022; 

VII – 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 pela Libor de 6 (seis) 
meses acrescida de spread a ser definido na data de assinatura 
do empréstimo, vigorando até o seu encerramento; 
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VIII – comissão de compromisso: exigida semestralmente 
nas mesmas datas de pagamento dos juros e calculada com base 
na taxa máxima de até 0,85% a.a. (oitenta e cinco centésimos por 
cento ao ano) sobre os saldos devedores não-desembolsados do 
empréstimo, vigorando de 60 (sessenta) dias após a assinatura 
do contrato até o quarto ano, e de 0,75% a.a. (setenta e cinco 
centésimos por cento ao ano) em diante; 

IX – taxa inicial: 1% (um por cento) sobre o montante total 
do empréstimo, a ser debitada da conta do empréstimo, quando 
da efetividade do contrato. 

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

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

Parágrafo único. A autorização prevista no caput é condicionada a que 
o Estado de Minas Gerais celebre contrato com a União para a concessão de 
contragarantias, sob a forma de vinculação das cotas de repartição de receitas 
previstas nos arts. 157 e 159, complementadas pelas receitas próprias, nos 
termos do art. 167, § 4º, todos da Constituição Federal, e outras garantias em 
direito admitidas, podendo o Governo Federal reter os recursos necessários 
para cobertura dos compromissos honrados, diretamente das contas centra-
lizadoras 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, 15 de dezembro de 2005. – Senador Renan Calheiros, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 70, DE 2005 

Autoriza o Estado do Amazonas a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, com o Banco In-
teramericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 
140,000,000.00 (cento e quarenta milhões de dólares norte-
americanos). 

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

crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), no valor de até US$ 140,000,000.00 (cento e quarenta 
milhões de dólares norte-americanos). 
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Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao 
financiamento parcial do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Ma-
naus (Prosamim). 

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

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

(BID); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 140,000,000.00 (cento e quarenta mi-

lhões de dólares norte-americanos); 
V – prazo de desembolso: 6 (seis) anos; 
VI – 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; 

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 trimestral 
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 ope-
rações para mitigar as flutuações da Libor e (IV) mais a margem 
para empréstimos do capital ordinário; 

VIII – comissão de crédito: exigida semestralmente nas 
mesmas 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, sendo 
que o Mutuário, a princípio, pagará uma Comissão de Crédito de 
0,25% a.a. (vinte e cinco centésimos por cento ao ano), podendo 
este percentual ser modificado semestralmente pelo BID, sem que, 
em caso algum possa exceder o percentual previsto de 0,75% 
a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano); 

IX – recursos para inspeção e supervisão geral: durante o 
período de desembolsos, não serão reservados recursos para 
atendimento de despesas de inspeção e supervisão gerais, salvo 
se o BID estabelecer o contrário durante tal período, sendo que, 
em caso algum, para atender as referidas despesas em um se-
mestre determinado, poderão ser destinados recursos superiores 
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a 1% (um por cento) do financiamento, dividido pelo número de 
semestres compreendido no prazo original de desembolsos. 

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

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

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

I – que o Estado do Amazonas celebre contrato com a União 
para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação 
das cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157 e 159, 
complementadas pelas receitas próprias, nos termos do art. 167, 
§ 4º, todos da Constituição Federal, e outras garantias em direito 
admitidas, podendo o Governo Federal reter os recursos neces-
sários para cobertura dos compromissos honrados, diretamente 
das contas centralizadoras da arrecadação do Estado; 

II – que seja verificado o cumprimento pelo Estado do Ama-
zonas das condições do primeiro desembolso. 

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, 15 de dezembro de 2005. – Senador Renan Calheiros, 

Presidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 71, DE 2005 

Suspende, nos termos do inciso X do art. 52 da Consti-
tuição Federal, a execução, no art. 1º do Decreto-Lei nº 1.724, 
de 7 de dezembro de 1979, da expressão “ou reduzir, tempo-
rária ou definitivamente, ou extinguir”, e, no inciso I do art. 
3º do Decreto-Lei nº 1.894, de 16 de dezembro de 1981, das 
expressões “reduzi-los” e “suspendê-los ou extingui-los”. 

O Senado Federal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pelo inciso X do art. 52 da Constituição Federal e tendo em vista o disposto 
em seu Regimento Interno, e nos estritos termos das decisões definitivas do 
Supremo Tribunal Federal, 

Considerando a declaração de inconstitucionalidade de textos de diplo-
mas legais, conforme decisões definitivas proferidas pelo Supremo Tribunal 
Federal nos autos dos Recursos Extraordinários nºs 180.828, 186.623, 250.288 
e 186.359,
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Considerando as disposições expressas que conferem vigência ao es-
tímulo fiscal conhecido como “crédito-prêmio de IPI”, instituído pelo art. 1º do 
Decreto-Lei nº 491, de 5 de março de 1969, em face dos arts. 1º e 3º do De-
creto-Lei nº 1.248, de 29 de novembro de 1972; dos arts. 1º e 2º do Decreto-
Lei nº 1.894, de 16 de dezembro de 1981, assim como do art. 18 da Lei nº 
7.739, de 16 de março de 1989; do § 1º e incisos II e III do art. 1º da Lei nº 
8.402, de 8 de janeiro de 1992, e, ainda, dos arts. 176 e 177 do Decreto nº 
4.544, de 26 de dezembro de 2002; e do art. 4º da Lei nº 11.051, de 29 de 
dezembro de 2004, 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, 
declarou a inconstitucionalidade de termos legais com a ressalva final dos 
dispositivos legais em vigor, RESOLVE: 

Art. 1º É suspensa a execução, no art. 1º do Decreto-Lei nº 1.724, de 7 
de dezembro de 1979, da expressão “ou reduzir, temporária ou definitivamente, 
ou extinguir”, e, no inciso I do art. 3º do Decreto-Lei nº 1.894, de 16 de de-
zembro de 1981, das expressões “reduzi-los” e “suspendê-los ou extingui-los”, 
preservada a vigência do que remanesce do art. 1º do Decreto-Lei nº 491, de 
5 de março de 1969. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 26 de dezembro de 2005. – Senador Renan Calheiros, 

Presidente do Senado Federal. 
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