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SENADO FEDERAL  

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

Resoluções: 
 

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2011  

  
Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de 

crédito externo no valor de até US$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de 
dólares norte-americanos).  

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 
Desenvolvimento (BIRD) no valor de até US$ 200.000.000,00 (duzentos 
milhões de dólares norte-americanos).  

Parágrafo único. Os recursos da operação destinam-se ao “Projeto 
Consolidação do Programa Bolsa Família e Apoio ao Compromisso Nacional 
pelo Desenvolvimento Social”.  

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 desenvolvimento 

(BIRD);  
         III – valor: até US$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de dólares 
norte-americanos);  
         IV – modalidade: margem variável;  
         V – prazo de desembolso: até 30 de dezembro de 2015;  

 VI – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de valores tanto 
quanto possíveis iguais, pagas em 15 de novembro e em 15 de maio de cada 
ano, vencendo-se a primeira parcela em 15 de novembro de 2015 e a última em 
15 de maio de 2040, com cada parcela correspondendo a 2% (dois por cento) 
do valor total do empréstimo;  
         VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de pagamento 
da amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a 
uma taxa composta pela taxa de juros de referência do mercado interbancário 
londrino (Libor) semestral para dólar norte-americano, acrescida de uma 
margem (spread) a ser determinada pelo Bird semestralmente;  
         VIII – comissão à vista (front-end fee): até 0,25% (vinte e cinco 
centésimos por cento) sobre o valor do empréstimo, a ser debitada na data em 
que o contrato entrar em efetividade;  
          IX – opção de alteração da modalidade de empréstimo: a contratação 
na modalidade “margem variável” permite a altera- 
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ção para a modalidade “margem fixa” mediante solicitação formal 
ao credor. 

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

Art. 3º O prazo máximo para o exercício desta autorização é de 540 
(quinhentos e quarenta) dias, contado a partir da vigência desta Resolução. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de março de 2011. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2011

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$ 
115.700.000,00 (cento e quinze milhões e setecentos mil dó-
lares 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$ 115.700.000,00 (cento e quinze milhões 
e setecentos mil dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a 
financiar o “Programa Várzeas do Tietê”. 

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$ 115.700.000,00 (cento e quinze milhões e setecentos 
mil dólares norte-americanos);

V – modalidade: empréstimo do mecanismo unimonetário; 
VI – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos, contado a partir 

da vigência do contrato; 
VII – amortização: em prestações semestrais, consecutivas 

e sempre que possível iguais, pagas em 15 de janeiro e em 15 
de julho de cada ano, vencendo a primeira 5 (cinco) anos após 
a data de vigência do contrato e a última até 25 (vinte e cinco) 
anos após esta data; 
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VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de 
pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa anual para cada trimestre 
determinada pelo BID e composta pela taxa de juros Libor tri-
mestral para dólar norte-americano, mais ou menos uma margem 
de custo relacionada aos empréstimos do BID que financiam os 
empréstimos do mecanismo unimonetário com taxas de juros 
baseadas na Libor, acrescidos de um spread para empréstimos 
do capital ordinário; 

IX – comissões: até 0,75% (setenta e cinco centésimos por 
cento) ao ano, a ser estabelecida periodicamente pelo BID, cal-
culada sobre o saldo não desembolsado do financiamento, en-
trando em vigor 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, 
exigida juntamente com os juros; 

X – despesas com inspeção e supervisão geral: até 1% (um 
por cento) sobre o valor do empréstimo, sendo que o valor devido 
em um semestre determinado não poderá ser superior a 1% (um 
por cento) do financiamento, dividido pelo número de semestres 
compreendido no prazo original de desembolsos. 

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

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

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

§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda ve-
rificará e atestará a adimplência do Estado de São Paulo quanto aos paga-
mentos e prestações de contas de que trata o art. 10 da Resolução nº 48, de 
2007, do Senado Federal. 

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 19 de maio de 2011. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal. 
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RESOLUÇÃO Nº 3, DE 2011

Autoriza a filiação do Senado Federal à Associação 
Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas (Astral) e dá 
outras providências.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É autorizada a filiação do Senado Federal à Associação Brasileira 

de Televisões e Rádios Legislativas (Astral).
Art. 2° É autorizado o pagamento das anuidades pertinentes à Astral, a 

título de contribuição corrente, cuja liberação somente será efetuada mediante 
apresentação dos seguintes documentos:

I – comprovantes de regularidade junto à Fazenda Nacio-
nal, à Previdência Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS);

II – estatuto da associação em vigência, devidamente re-
gistrado;

III – ata da eleição da Diretoria Executiva, devidamente re-
gistrada;

IV – ata da fixação do valor da anuidade, devidamente re-
gistrada;

V – plano das atividades da associação para o ano em 
exercício.

Art. 3° O Presidente do Senado Federal designará, para cada legislatu-
ra, parlamentar que integrará, como membro, o Conselho Superior da Astral, 
bem como servidor ocupante de cargo efetivo, lotado na Secretaria Especial 
de Comunicação Social, para representar esta Casa Legislativa perante as 
Assembleias Gerais da associação.

Art. 4° As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução correrão 
a conta de dotação específica consignada no orçamento do Senado Federal.

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de maio de 2011. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2011.

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar ope-
ração de crédito externo, no valor total de até € 85.000.000,00 
(oitenta e cinco milhões de euros), com um consórcio forma-
do pelos bancos BNP Paribas S.A. e Hapoalim B.M.

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 € 85.000.000,00 (oitenta e cinco 
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milhões de euros), com um consórcio formado pelos bancos BNP Paribas S.A. 
e Hapoalim B.M. 

§ 1º Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao financia-
mento do “Projeto AM-X”. 

§ 2º O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que 
o Ministério da Fazenda ateste o cumprimento substancial das condições es-
peciais prévias ao primeiro desembolso do contrato de empréstimo, mediante 
manifestação prévia do BNP Paribas S.A. 

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

I – devedor: República Federativa do Brasil; 
II – credor: consórcio formado pelos bancos BNP Paribas 

S.A. e Hapoalim B.M.; 
III – valor total: até € 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões 

de euros); 
IV – prazo de desembolso: até março de 2015; 
V – amortização: cada tranche será amortizada em parcela 

única, 6 (seis) meses após a consolidação da tranche, sendo que 
cada uma das tranches deverá agregar os desembolsos efetua-
dos no período de 6 (seis) meses; 

VI – juros: Euribor acrescido de spread de 0,775% (sete-
centos e setenta e cinco milésimos por cento), pagos em 20 de 
maio e em 20 de novembro de cada ano, juntamente com o pa-
gamento do principal; 

VII – comissão de compromisso: até 0,50% a.a. (cinquenta 
centésimos por cento ao ano), calculados sobre o saldo devedor 
não desembolsado do empréstimo; 

VIII – comissão de estruturação: 0,75% (setenta e cinco 
centésimos por cento) sobre o valor do financiamento; 

IX – despesas gerais e taxas legais: até € 50.000,00 (cin-
quenta mil euros); 

X – juros de mora: 1% a.a. (um por cento ao ano), acima 
dos juros; 

XI – prêmio de seguro: € 331.500,00 (trezentos e trinta e 
um mil e quinhentos euros), pagos à vista ao BNP Paribas S.A., 
referentes ao prêmio de seguro da ASHRA. 

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 A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no 
prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado da data de sua publicação. 
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Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Se-
nado Federal, 9 de junho de 2011. – Senador José Sarney, Presidente do 
Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 5, DE 2011

Autoriza o Município de Curitiba – PR a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da União, com a Agência 
Francesa de Desenvolvimento (AFD), no valor total de até € 
36.150.000,00 (trinta e seis milhões e cento e cinquenta mil 
euros). 

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

crédito externo, com garantia da União, com a Agência Francesa de Desen-
volvimento (AFD), no valor total de até € 36.150.000,00 (trinta e seis milhões 
e cento e cinquenta mil euros). 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito exter-
no referida no caput destinam-se ao financiamento parcial do “Programa de 
Recuperação Ambiental e Ampliação da Capacidade da Rede Integrada de 
Transporte”. 

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

I – devedor: Município de Curitiba – PR; 
II – credor: Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até € 36.150.000,00 (trinta e seis milhões e cento 

e cinquenta mil euros); 
V – prazo de carência: 5 (cinco) anos, contado a partir da 

vigência do contrato; 
VI – amortização: 30 (trinta) parcelas semestrais e conse-

cutivas, de valores tanto quanto possível iguais, vencendo-se a 
primeira após transcorridos 5 (cinco) anos; 

VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de 
pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa semestral baseada na Euribor; 

VIII – juros de mora: 3,5% a.a. (três inteiros e cinco décimos 
por cento ao ano) acrescidos aos juros devidos e ainda não pagos; 

IX – comissão à vista (front-end fee): € 27.000,00 (vinte e 
sete mil euros), a ser paga até a data do primeiro desembolso; 

X – despesas contratuais: até € 10.000,00 (dez mil euros); 
XI – opções de fixação de taxa de juros: a referida taxa 

pode ser alterada para uma taxa fixa equivalente à Euribor de 
6 (seis) meses, determinada na data de assinatura do contrato, 
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acrescida pela variação da taxa de maturidade constante em 10 
(dez) anos de um bônus do Estado francês (CNO--TEC index 10 
years) entre a data de assinatura do contrato e a data de fixação 
da taxa de juros. 

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

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

§ 1º A autorização prevista no caput é condicionada a que o Município 
de Curitiba celebre contrato com a União para a concessão de contragaran-
tias, sob a forma de vinculação das receitas previstas nos arts. 156, 158 e 
159, em conformidade com o § 4º do art. 167, todos da Constituição Federal, 
e de outras garantias em direito admitidas, podendo o Governo Federal reter 
os recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados direta-
mente das contas centralizadoras da arrecadação do Município de Curitiba 
ou das transferências federais. 

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

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 9 de junho de 2011. – Senador José Sarney, Presiden-

te do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 6, DE 2011

Autoriza o Município de São Bernardo do Campo – SP a 
contratar operação de crédito externo, com garantia da União, 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no 
valor total de até US$ 21.600.000,00 (vinte e um milhões e 
seiscentos mil dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Município de São Bernardo do Campo – SP autorizado a con-

tratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID), no valor total de até US$ 21.600.000,00 
(vinte e um milhões e seiscentos mil dólares norte-americanos). 
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Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se 
ao financiamento do “Programa de Modernização e Humanização da Saúde”. 

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

I – devedor: Município de São Bernardo do Campo – SP;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; IV – valor: 

até US$ 21.600.000,00 (vinte e um milhões e seiscentos mil dó-
lares norte-americanos);

V – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses, 
contado a partir da data de vigência do contrato; 

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

VII – amortização: parcelas semestrais, consecutivas e, na 
medida do possível, iguais, vencendo-se a primeira 4 (quatro) 
anos e 6 (seis) meses após a data de vigência do contrato e a 
última até 25 (vinte e cinco) anos após essa data, sendo que os 
pagamentos deverão ocorrer em 15 de abril e em 15 de outubro 
de cada ano; 

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de 
pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa anual para cada trimestre 
determinada pelo BID e composta pela a) taxa de juros Libor 
trimestral para o dólar norte-americano; b) mais ou menos uma 
margem de custo relacionada aos empréstimos do BID que finan-
ciam os empréstimos do mecanismo unimonetário com taxa de 
juros baseada na Libor; e c) mais a margem para empréstimos 
do capital ordinário; 

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

X – despesas com inspeção e supervisão gerais: por deci-
são de política atual, o Banco não cobrará montante para atender 
despesas com inspeção e supervisão gerais, sendo que, por re-
visão periódica de suas políticas, notificará ao mutuário um valor 
devido em um semestre determinado, que não poderá ser supe-
rior a 1% (um por cento) do financiamento, dividido pelo número 
de semestres compreendido no prazo original de desembolsos; 
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XI – outras informações: o mutuário poderá, com o consen-
timento por escrito do fiador, e desde que sejam respeitados os 
termos e condições estabelecidos na cláusula 3.04 do contrato 
de empréstimo, solicitar ao Banco a conversão para uma taxa de 
juros fixa, de parte ou da totalidade dos saldos devedores sujeitos 
à taxa de juros baseada na Libor, e uma nova conversão de parte 
ou da totalidade dos saldos devedores do empréstimo calculados 
a uma taxa de juros fixa para a taxa de juros baseada na Libor. 

§ 1º Os prazos e montantes mínimos para as conversões 
estão estabelecidos na cláusula 3.04 do contrato de empréstimo 
(normas gerais). § 2º Os custos decorrentes da realização das 
opções de conversão serão repassados pelo Banco ao mutuário. 

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de São 
Bernardo do Campo – SP na contratação da operação de crédito externo re-
ferida nesta Resolução. 

§ 1º O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que 
o Município de São Bernardo do Campo – SP celebre contrato com a União 
para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas 
de que tratam os arts. 156, 158 e 159, todos da Constituição Federal, e de 
outras garantias em direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer 
as transferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos 
honrados diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do Municí-
pio ou das transferências federais. 

§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda ve-
rificará e atestará a adimplência do Município de São Bernardo do Campo – 
SP quanto aos pagamentos e prestações de contas de que trata o art. 10 da 
Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal. 

§ 3º Antes da formalização dos instrumentos contratuais, o Ministério da 
Fazenda verificará se foram cumpridas as condições prévias ao primeiro de-
sembolso: a entrada em vigor do regulamento operacional do programa nos 
termos acordados com o Banco; e a constituição formal, por meio de decreto 
municipal, da Unidade Coordenadora do Programa. 

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 9 de junho de 2011. – Senador José Sarney, Presiden-

te do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 7, DE 2011

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a criar conta garan-
tidora, com recursos de até R$ 200.000.000,00 (duzentos mi-
lhões de reais), para garantir o adimplemento das obri gações 
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assumidas no contrato de venda de ações de emissão do 
Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A. (em liquidação) – Berj. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Estado do Rio de Janeiro autorizado a criar conta garantidora, 

denominada “Conta B1”, no valor de até R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões 
de reais), com recursos provenientes dos depósitos da operação de crédito 
autorizada pela Resolução nº 61, de 1997, do Senado Federal, denominada 
“Conta B”, para garantia das obrigações assumidas por esse Estado no con-
trato de venda de ações ordinárias e preferenciais de emissão do Banco do 
Estado do Rio de Janeiro S.A. (em liquidação) – Berj. 

Parágrafo único. O acesso à “Conta B1” será autorizado exclusivamente 
ao Berj, ou a seu adquirente ou sucessores, devendo ser observadas as mes-
mas condições previstas para o acesso à “Conta B”. 

Art. 2º Os recursos remanescentes na “Conta B1”, após decorridos os 
prazos prescricionais ou a liquidação de todas as obrigações por ela cobertas, 
serão revertidos à “Conta B”, vinculando-se, novamente, à finalidade prevista 
no art. 4º da Resolução nº 61, de 1997, do Senado Federal. 

Art. 3º Permanecem em vigor todas as disposições da Resolução nº 61, 
de 1997, do Senado Federal, no que não contrariarem a presente Resolução. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 21 de junho de 2011. – Senador José Sarney, Presi-

dente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 8, DE 2011

Autoriza o Município de Paranaguá, no Estado do Pa-
raná, a contratar operação de crédito externo, com garan-
tia da República Federativa do Brasil, no valor de até US$ 
16.649.600,00 (dezesseis milhões, seiscentos e quarenta e 
nove mil e seiscentos dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Município de Paranaguá, no Estado do Paraná, autorizado a 

contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 16.649.600,00 
(dezesseis milhões, seiscentos e quarenta e nove mil e seiscentos dólares 
norte--americanos). 

Parágrafo único. Os recursos oriundos da operação destinam-se ao fi-
nanciamento do “Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano do 
Município de Paranaguá – Paranaguá Rumo Certo”, no âmbito do Programa 
Procidades. 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º será realizada nas se-
guintes condições:

I – devedor: Município de Paranaguá, no Estado do Paraná;
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II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ .649.600,00 dezesseis milhões,seiscentos 

e quarenta e nove mil e seiscentos dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo do mecanismo unimonetário, 

com taxa de juros baseada na taxa de juros interbancária prati-
cada em Londres (Libor); 

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

VII – opções de conversão: o mutuário poderá exercer a op-
ção de conversão dos desembolsos de moeda e/ou a opção de 
conversão de moeda dos saldos devedores; 

VIII – amortização do saldo devedor em dólares norte--
-americanos: parcelas semestrais e consecutivas, de valores tanto 
quanto possível iguais, pagas em 15 de abril e em 15 de outubro 
de cada ano, vencendo-se a primeira 5 (cinco) anos após a data 
de assinatura do contrato e a última, até 25 (vinte e cinco) anos 
depois dessa mesma data; 

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

X – juros aplicáveis para saldo devedor em dólares norte-
-americanos: exigidos semestralmente nas mesmas datas do 
pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa anual para cada trimestre 
determinada pelo BID e composta pela taxa Libor trimestral para 
dólar norte-americano, mais ou menos uma margem de custo 
relacionada aos empréstimos que financiam os empréstimos do 
mecanismo unimonetário com taxa de juros baseada na Libor, e 
mais a margem para empréstimos do capital ordinário; 

XI – juros aplicáveis para saldo devedor em reais: no caso 
da conversão de moeda, o BID indicará, por meio da Carta de 
Notificação, a taxa de juros base, que significa a taxa de juros 
equivalente no mercado de reais (BRL), à soma: (i) da taxa USD 
Libor (Libor para dólar norte-americano) para 3 (três) meses, 
mais (ii) 10 pbs (dez pontos-base). A taxa de juros base será 
determinada para cada conversão em função (i) da taxa fixa de 
juros aplicada a um montante nominal corrigido pela inflação; (ii) 
do cronograma de pagamentos; (iii) da data da conversão; e (iv) 
do montante nominal de cada conversão; 
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XII – opção de fixação da taxa de juros: o mutuário poderá, 
com o consentimento do garantidor, solicitar ao BID a conversão 
para uma taxa de juros fixa de parte ou da totalidade dos saldos 
devedores sujeitos à taxa de juros baseada na taxa Libor e uma 
nova conversão de parte ou da totalidade dos saldos devedores 
do Empréstimo calculados a uma taxa de juros fixa para a taxa 
de juros baseada na Libor, sendo que os prazos e montantes 
mínimos requeridos para as conversões estão estabelecidos no 
contrato de empréstimo e os custos decorrentes da realização 
das opções de conversão serão repassados pelo BID ao mutuário; 

XIII – comissão de compromisso: a ser estabelecida periodi-
camente pelo BID, não podendo exceder a 0,75% (setenta e cinco 
centésimos por cento) do saldo não desembolsado do financia-
mento, exigida juntamente com os juros e entrando em vigor 60 
(sessenta) dias após a assinatura do contrato;

XIV – despesa com inspeção e supervisão geral: não poderá, 
em um semestre determinado, ser superior a 1% (um por cento) 
do financiamento, dividido pelo número de semestres compreen-
dido no prazo original de desembolsos. 

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

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de Para-
naguá, no Estado do Paraná, na operação de crédito externo referida nesta 
Resolução. 

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

I – que o Município de Paranaguá, no Estado do Paraná, ce-
lebre contrato com a União para a concessão de contragarantias, 
sob a forma de vinculação das cotas de repartição de receitas de 
que tratam os arts. 158 e 159, complementadas pelas receitas 
tributárias estabelecidas no art. 156, consoante o art. 167, § 4º, 
todos da Constituição Federal, e outras garantias em direito ad-
mitidas, podendo o Governo Federal reter as transferências de 
recursos necessários para cobertura dos compromissos honra-
dos diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do 
Município ou das transferências federais; 

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

III – que seja verificada a adimplência do ente garantido 
junto à União e suas controladas. 



SENADO FEDERAL 13 

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 8 de julho de 2011. – Senador José Sarney, Presidente 

do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 9, DE 2011

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da República Federativa 
do Brasil, no valor de até US$ 112.000.000,00 (cento e doze 
milhões de dólares norte-americanos). 

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

de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 112.000.000,00 (cento e doze 
milhões de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos da operação destinam-se ao “Programa Na-
cional de Desenvolvimento do Turismo – Prodetur Nacional – Rio de Janeiro”. 

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

I – devedor: Estado do Rio de Janeiro; 
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 112.000.000,00 (cento e doze milhões 

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

com taxa de juros baseada na taxa de juros interbancária prati-
cada em Londres (Libor); 

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

VII – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de 
valores tanto quanto possível iguais, pagas em 15 de junho e em 
15 de dezembro de cada ano, vencendo--se a primeira depois de 
transcorridos 4 (quatro) anos e a última antes de transcorridos 
25 (vinte e cinco) anos, ambos contados da data de assinatura 
do contrato; 

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de 
pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa anual para cada trimestre 
determinada pelo BID e composta pela (a) Libor trimestral para 
dólar norte-americano, (b) mais (ou menos) uma margem de custo 
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relacionada aos empréstimos que financiam os empréstimos do 
mecanismo unimonetário com taxa de juros baseada na Libor e 

(c) mais a margem para empréstimos do capital ordinário; 
IX – comissões: até 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos 

por cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado do emprés-
timo e exigidas juntamente com os juros, entrando em vigor 60 
(sessenta) dias após a assinatura do contrato; 

X – despesa com inspeção e supervisão geral: não pode-
rá ser superior a 1% (um por cento) do financiamento, dividido 
pelo número de semestres compreendido no prazo original de 
desembolsos; 

XI – opção de fixação da taxa de juros: o mutuário poderá, 
com o consentimento por escrito do fiador e desde que sejam 
respeitados os termos e condições estabelecidos no contrato de 
empréstimo, solicitar ao BID a conversão, para uma taxa de juros 
fixa, de parte ou da totalidade dos saldos devedores sujeitos à 
taxa de juros baseada na Libor e uma nova conversão de parte 
ou da totalidade dos saldos devedores sujeitos à taxa de juros 
fixa para uma taxa de juros baseada na Libor. 

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 Rio de 
Janeiro na operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

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

I – o Estado do Rio de Janeiro celebre contrato com a União 
para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação 
das cotas de repartição de receitas de que tratam os arts. 157 
e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas 
no art. 155, todos da Constituição Federal, e outras garantias 
em direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as 
transferências de recursos necessários para cobertura dos com-
promissos honrados diretamente das contas centralizadoras da 
arrecadação do Estado ou das transferências federais; 

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

III – seja comprovada a situação de adimplência de todas as 
obrigações da administração direta do Estado do Rio de Janeiro 
junto à União e suas controladas. 

Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta autorização é de 540 
(quinhentos e quarenta) dias, contado a partir da vigência desta Resolução. 
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Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 15 de julho de 2011. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 10, DE 2011

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), 
no valor de até US$ 485.000.000,00 (quatrocentos e oitenta e 
cinco milhões de dólares norte-americanos). 

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

de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de até US$ 485.000.000,00 
(quatrocentos e oitenta e cinco milhões de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a 
financiar o “Programa de Habitação e Desenvolvimento Urbano Metropolitano 
Sustentável (Prohdums)”. 

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

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

senvolvimento (Bird); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: até US$ 485.000.000,00 (quatrocentos e oitenta 

e cinco milhões de dólares norte-americanos); 
V – modalidade: margem variável; 
VI – prazo de desembolso: até 31 de dezembro de 2012; 
VII – amortização: 49 (quarenta e nove) parcelas semes-

trais, sucessivas, pagas em 15 de maio e em 15 de novembro de 
cada ano, sendo que cada uma das 48 (quarenta e oito) parcelas 
iniciais corresponderá a 2,04% (dois inteiros e quatro centésimos 
por cento) do valor total do empréstimo e a última corresponderá 
a 2,08% (dois inteiros e oito centésimos por cento), vencendo-
-se a primeira em 15 de novembro de 2016 e a última em 15 de 
novembro de 2040; 

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de 
pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa composta pela taxa de juros 
Libor semestral para dólar norte-americano, acrescidos de uma 
margem (spread) a ser determinado pelo Bird; 
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IX – juros de mora: 0,50% a.a. (cinquenta centésimos por 
cento ao ano) acrescidos aos juros devidos e ainda não pagos em 
até 30 (trinta) dias após a data prevista para o seu pagamento; 

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

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

§ 2º É permitido ao mutuário, já devidamente autorizado por 
esta Resolução, mediante solicitação formal ao credor, exercer 
a opção de alteração da modalidade do empréstimo, de margem 
variável para margem fixa, sendo-lhe facultada a utilização dos 
seguintes instrumentos financeiros: 

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

II – alteração da moeda de referência da operação de cré-
dito para o montante já desembolsado e para o montante a de-
sembolsar. 

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

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

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

§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda veri-
ficará e atestará a adimplência do Estado do Rio de Janeiro quanto aos paga-
mentos e prestações de contas de que trata o art. 10 da Resolução nº 48, de 
2007, do Senado Federal, bem como o cumprimento das condições prévias 
ao primeiro desembolso. 

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 15 de julho de 2011. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal. 
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RESOLUÇÃO Nº 11, DE 2011

Autoriza o Município de São José dos Campos, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito externo, com 
garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até 
US$ 85.672.400,00 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e se-
tenta e dois mil e quatrocentos dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É o Município de São José dos Campos, 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$ 
85.672.400,00 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e dois mil e qua-
trocentos dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos oriundos da operação destinam-se ao fi-
nanciamento parcial do “Programa de Estruturação Urbana de São José dos 
Campos”. 

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º será realizada nas se-
guintes condições: 

I – devedor: Município de São José dos Campos, Estado 
de São Paulo; 

II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); 
III – garantidor: República Federativa do Brasil; 
IV – valor: US$ 85.672.400,00 (oitenta e cinco milhões, 

seiscentos e setenta e dois mil e quatrocentos dólares norte-
-americanos); 

V – modalidade: empréstimo do mecanismo unimonetário, 
com taxa de juros baseada na taxa de juros interbancária prati-
cada em Londres (Libor); 

VI – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses, 
contado a partir da vigência do contrato; 

VII – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de 
valores tanto quanto possível iguais, vencendo-se a primeira 5 
(cinco) anos e 6 (seis) meses após a da data de vigência do con-
trato e a última até 20 (vinte) anos após essa mesma data; 

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

IX – opções de conversão: responsabilizando-se pelos custos 
decorrentes das opções de conversão, o mutuário poderá solicitar 
ao credor, mediante consentimento do garantidor: 

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

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

X – comissão de compromisso: a ser estabelecida periodi-
camente pelo BID, não podendo exceder a 0,75% a.a. (setenta 
e cinco centésimos por cento ao ano), incidente sobre o saldo 
não desembolsado do financiamento, exigida juntamente com os 
juros e entrando em vigor 60 (sessenta) dias após a assinatura 
do contrato; 

XI – despesa com inspeção e supervisão geral: não poderá, 
em um semestre determinado, ser superior a 1% (um por cento) 
do financiamento, dividido pelo número de semestres compreen-
dido no prazo original de desembolsos. 

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

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de São 
José dos Campos, Estado de São Paulo, na operação de crédito externo re-
ferida nesta Resolução. 

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

I – o Município de São José dos Campos, Estado de São 
Paulo, celebre contrato com a União para a concessão de con-
tragarantias, sob a forma de vinculação das cotas de repartição 
de receitas de que tratam os arts. 158 e 159, complementadas 
pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 156, consoante o 
art. 167, § 4º, todos da Constituição Federal, e outras garantias em 
direito admitidas, podendo o Governo Federal reter as transferên-
cias de recursos necessários para cobertura dos compromissos 
honrados diretamente das contas centralizadoras da arrecadação 
do Município ou das transferências federais; 

II – seja comprovado o cumprimento das condições prévias 
ao primeiro desembolso; 
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III – o Ministério da Fazenda verifique e ateste a adimplência 
do ente garantido junto à União e suas controladas. 

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sena-
do Federal, em 15 de julho de 2011. – Senador José Sarney, Presidente do 
Senado Federal. 

RESOLUÇÃO Nº 12, DE 2011

Autoriza a República Federativa do Brasil a conceder 
garantia à Caixa Econômica Federal (CEF), para contratar 
operação de crédito externo com o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de 
até US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares norte-
-americanos), cujos recursos destinam-se ao “Programa de 
Financiamento para a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 
e Mecanismos de Desenvolvimento Limpo”.

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

à operação de crédito externo a ser contratada pela Caixa Econômica Federal 
(CEF), no valor total equivalente a até US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões 
de dólares norte-americanos), com o Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento (Bird).

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam--se ao “Programa de Financiamento para a Ges-
tão de Resíduos Sólidos Urbanos e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo”.

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

I − credor: Banco Internacional para Reconstrução e De-
senvolvimento (Bird);

II – valor do empréstimo: até US$50.000.000,00 (cinquenta 
milhões de dólares norte-americanos);

III − modalidade: margem fixa, sendo facultada a conversão 
da taxa de juros, de flutuante para fixa, ou vice-versa, e da moeda 
de referência do empréstimo;

IV – amortização do saldo devedor: cada tranche de de-
sembolso será amortizada em parcelas sucessivas e sempre que 
possível iguais, pagas em 15 de abril e em 15 de outubro de cada 
ano, iniciando-se a primeira na 9ª (nona) data de pagamento de 
juros da respectiva tranche e a última na 38ª (trigésima oitava), 
observada a data limite de amortização de 15 de abril de 2034, 
sendo que cada uma das parcelas corresponderá a 3,33% (três 
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inteiros e trinta e três centésimos por cento) do montante de-
sembolsado da respectiva tranche,exceto a última parcela, que 
corresponderá ao restante do saldo devedor;

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

VI – juros de mora: 0,50% a.a. (cinquenta centésimos por 
cento ao ano) acrescidos, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia 
de atraso, aos juros devidos e ainda não pagos, incidindo sobre 
o principal até a data do efetivo pagamento desse montante;

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

§ 1º É facultado ao mutuário, com consentimento por escrito 
do fiador, solicitar ao Bird a conversão da taxa de juros aplicável 
ao montante parcial ou total do empréstimo,de flutuante para fixa, 
ou vice-versa, e de sua moeda de referência para o montante já 
desembolsado e para o montante a desembolsar.

§ 2º Para o exercício das opções referidas no § 1º, é autori-
zada a cobrança dos custos incorridos pelo Bird na sua realização.

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

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de outubro de 2011. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 13, DE 2011

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$ 
175.000.000,00 (cento e setenta e cinco milhões de dólares 
norte--americanos).

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

crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de De-
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senvolvimento (BID), no valor de até US$ 175.000.000,00 (cento e setenta e 
cinco milhões de dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a 
financiar o “Programa Rodoviário do Espírito Santo III (Pres III)”.

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$ 175.000.000,00 (cento e setenta e cinco 

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

do capital ordinário do BID, com taxa de juros baseada na Libor;
VI – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos, contado a partir 

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

que possível iguais, pagas em 15 de junho e em 15 de dezembro 
de cada ano, vencendo a primeira após transcorridos 5 (cinco) 
anos e a última antes de transcorridos 25 (vinte e cinco) anos, 
ambos contados da data de assinatura do contrato;

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de 
pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa anual para cada trimestre 
determinada pelo BID e composta pela taxa de juros Libor tri-
mestral para dólar norte-americano, mais ou menos uma margem 
de custo relacionada aos empréstimos do BID que financiam os 
empréstimos do mecanismo unimonetário com taxa de juros ba-
seada na Libor, mais o valor líquido de qualquer custo ou lucro 
gerado por operações para mitigar as flutuações da Libor, mais 
uma margem (spread) para empréstimos do capital ordinário;

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

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

§ 1º As datas de pagamento do principal e dos encargos 
financeiros, bem como dos desembolsos previstos, poderão ser 
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alteradas em função da data de assinatura do contrato de em-
préstimo.

§ 2º É facultado ao mutuário, com consentimento por escrito 
do fiador, exercer a opção de conversão da taxa de juros aplicável 
ao montante total ou parcial do empréstimo, de flutuante, baseada 
na Libor, para fixa, e vice-versa, em montantes mínimos e prazos 
definidos no contrato de empréstimo.

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

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

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

§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda ve-
rificará e atestará a adimplência do Estado do Espírito Santo quanto aos pa-
gamentos e prestações de contas de que trata o art. 10 da Resolução nº 48, 
de 2007, e o cumprimento das condições prévias à realização do primeiro de-
sembolso, constantes da minuta do contrato de empréstimo.

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sena-
do Federal, 11 de outubro de 2011. – Senador José Sarney, Presidente do 
Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 14, DE 2011

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar ope-
ração de crédito externo no valor de até US$ 107.332.500,00 
(cento e sete milhões, trezentos e trinta e dois mil e quinhen-
tos dólares norte-americanos) junto ao Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), destinada ao 
financiamento do “Programa de Desenvolvimento do Setor 
Água (Interáguas)”.

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$ 107.332.500,00 (cento e sete milhões, 
trezentos e trinta e dois mil e quinhentos dólares norte-americanos).
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Parágrafo único. Os recursos da operação destinam-se ao “Programa de 
Desenvolvimento do Setor Água (Interáguas)”.

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: até US$ 107.332.500,00 (cento e sete milhões, tre-

zentos e trinta e dois mil e quinhentos dólares norte-americanos);
IV – modalidade: margem variável;
V – prazo de desembolso: até 31 de dezembro de 2016;
VI – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de 

valores tanto quanto possível iguais, pagas em 1º de junho e em 
1º de dezembro de cada ano, vencendo a primeira parcela em 1º 
de dezembro de 2016 e a última em 1º de junho de 2041, com 
cada parcela correspondendo a 2% (dois por cento) do valor to-
tal do empréstimo;

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

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

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

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

Art. 3º A formalização do contrato de empréstimo deverá ser precedida 
da aprovação das seguintes minutas:

I – portarias de criação do Comitê Gestor e das Unidades 
de Gerenciamento do Programa; e

II – manual operacional.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta autorização é de 540 
(quinhentos e quarenta) dias, contado a partir da vigência desta Resolução.
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Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de outubro de 2011. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 15, DE 2011

Autoriza a Companhia de Saneamento de Minas Gerais 
(Copasa) a contratar operação de crédito externo, com ga-
rantia da República Federativa do Brasil, no valor de até € 
100.000.000,00 (cem milhões de euros), com o Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) da República Federal da Alemanha, 
destinada a financiar, parcialmente, o “Programa de Despo-
luição da Bacia do Rio Paraopeba”.

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

externo a ser contratada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais 
(Copasa), no valor de até € 100.000.000,00 (cem milhões de euros), com o 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) da República Federal da Alemanha.

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam-se ao financiamento parcial do “Programa de Des-
poluição da Bacia do Rio Paraopeba”.

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

I − credor: Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) da Repú-
blica Federal da Alemanha;

II – devedor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais 
(Copasa);

III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor do empréstimo: até € 100.000.000,00 (cem mi-

lhões de euros);
V − valor da contrapartida: € 20.000.000,00 (vinte milhões 

de euros);
VI – prazo de desembolso: até 20 de junho de 2015;
VII – amortização: o empréstimo será pago em 18 (dezoi-

to) parcelas semestrais, sucessivas, aproximadamente iguais, 
vencendo-se a primeira 36 (trinta e seis) meses após a assina-
tura do contrato;

VIII – juros aplicáveis: exigidos semestralmente, em 20 de 
junho e em 20 de dezembro, calculados sobre o saldo devedor 
do empréstimo a uma taxa fixa de 3,11% a.a. (três inteiros e onze 
centésimos por cento ao ano);

IX – juros de mora: 300 (trezentos) pontos-base acima da 
taxa base de juros cobrada pelo Banco Central da Alemanha;
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X – comissão de compromisso: 0,25% a.a. (vinte e cin-
co centésimos por cento ao ano), sobre o saldo não desem-
bolsado, sendo devida nas mesmas datas das parcelas de 
amortização;

XI – taxa de administração: 0,50% (cinquenta centésimos 
por cento) sobre o valor total do empréstimo, paga em uma única 
parcela em até 3 (três) meses após a assinatura do contrato, mas, 
em qualquer caso, antes do primeiro desembolso.

Parágrafo único. Caso opte por cancelar algum desembol-
so, o devedor, além de obter o prévio consentimento do credor, 
deverá pagar uma taxa de indenização pelos juros não recebidos.

Art. 3º É o Estado de Minas Gerais autorizado a conceder contragarantias 
adicionais à União na operação de crédito externo referida nesta Resolução, 
mediante vinculação de suas receitas de que trata o art. 159, inciso I, alínea 
“a”, e inciso II, da Constituição Federal.

Art. 4º A autorização prevista no caput do art. 1º é condicionada a que, 
previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, sejam cumpridas as 
seguintes condições:

I – formalização, pela Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais e pelo Estado de Minas Gerais, do respectivo contrato de 
contragarantia;

II – verificação, pelo Ministério da Fazenda, do cumprimento 
das condições prévias à realização do primeiro desembolso, as 
quais constam da minuta do contrato de empréstimo.

Art. 5º O prazo máximo para o exercício desta autorização é de 540 
(quinhentos e quarenta) dias, contado a partir da vigência desta Resolução.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de outubro de 2011. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 16, DE 2011

Altera a Resolução nº 93, de 1970 (Regimento Interno 
do Senado Federal), para estabelecer novos procedimentos 
para a realização de sessões especiais.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º A Resolução nº 93, de 1970 (Regimento Interno do Senado Fe-

deral) passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art.154.  .............................................................................
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§ 5º A sessão especial realizar-se-á exclusivamente para co-
memoração ou homenagem, em número não superior a 2 (duas) 
por mês, às segundas ou sextas-feiras. 

.................................................................................  ” (NR) 
“Art.158.  .............................................................................
§ 4º As inscrições que não puderem ser atendidas em vir-

tude do levantamento ou da não realização da sessão, ou em 
virtude do disposto no § 5º, transferir-se-ão para a sessão do dia 
seguinte e as desta para a subsequente.

............................................................................................
§ 6º Ressalvado o disposto no § 1º deste artigo, não haverá 

prorrogação do Período do Expediente.” (NR)
“Art. 199. O Senado poderá interromper a sessão ou realizar 

sessão especial para comemoração ou recepção de altas perso-
nalidades, a juízo do Presidente ou por deliberação do Plenário, 
mediante requerimento de 6 (seis) senadores.

§ 1º Salvo o caso de recepção a Chefe de Estado ou de 
Governo ou autoridade equivalente, a sessão especial somente 
poderá ocorrer 2 (duas) vezes por mês, às segundas ou sextas-
-feiras, e quando não houver Ordem do Dia previamente agen-
dada para esses dias.

§ 2º A homenagem à mesma efeméride ou personalidade 
somente poderá ocorrer 1 (uma) vez a cada 10 (dez) anos.

§ 3º A primeira comemoração das homenagens somente 
poderá ocorrer após 25 (vinte e cinco) anos do fato.

§ 4º A sessão especial terá a duração máxima de 2 (duas) 
horas.

§ 5º Em sessão especial, poderão ser admitidos convidados 
à Mesa e no Plenário.

§ 6º O parlamentar estrangeiro só será recebido em plenário 
se o Parlamento do seu país der tratamento igual aos congres-
sistas brasileiros que o visitem.” (NR)

“Art. 200. A sessão especial, que independe de número, será 
convocada em sessão, através do Diário do Senado Federal, ou 
por outro meio oficial de comunicação, e nela somente usarão da 
palavra os senadores previamente designados pelo Presidente 
ou por líder de partido ou bloco parlamentar.

Parágrafo único. Não serão concedidos apartes nas sessões 
especiais.” (NR)

Art. 2º Revoga-se o art. 160 da Resolução nº 93, de 1970 (Regimento 
Interno do Senado Federal).

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de outubro de 2011. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal.
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RESOLUÇÃO Nº 17, DE 2011

Autoriza o Município de Hortolândia – SP a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, com a 
Cooperação Andina de Fomento (CAF), no valor de até US$ 
22.132.000,00 (vinte e dois milhões, cento e trinta e dois mil 
dólares norte-americanos)

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

ração de crédito externo, com garantia da União, com a Cooperação Andina 
de Fomento (CAF), no valor de até US$ 22.132.000,00 (vinte e dois milhões, 
cento e trinta e dois mil dólares norte-americanos). Parágrafo único. Os re-
cursos dessa operação de crédito destinam-se ao financiamento parcial do 
“Programa de Infra-Estrutura Urbana e Proteção de Áreas Naturais de Hor-
tolândia (Infra-Urbe)”.

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

I – devedor: Município de Hortolândia – SP;
II – credor: Cooperação Andina de Fomento (CAF);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 22.132.000,00 (vinte e dois milhões, cen-

to e trinta e dois mil dólares norte- -americanos);
V – prazo de desembolso: até 36 (trinta e seis) meses, con-

tado a partir da data de assinatura do contrato;
VI – amortização do saldo devedor: 24 (vinte e quatro) par-

celas semestrais e consecutivas, de valores tanto quanto possível 
iguais, vencendo-se a primeira aos 42 (quarenta e dois) meses a 
contar da data de assinatura do contrato;

VII – juros aplicáveis: exigidos semestralmente e calculados 
com base na Libor semestral para dólar norte- americano, acresci-
dos de um spread, expresso como percentagem anual, de 2,35% 
a.a. (dois inteiros e trinta e cinco centésimos por cento ao ano);

VIII – juros de mora: em caso de mora, de até 2% a.a. (dois 
por cento ao ano), acrescidos aos juros aplicáveis ao empréstimo;

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

X – comissão de financiamento: até 0,75% (setenta e cinco 
centésimos por cento) sobre o montante total do empréstimo, de-
vida a partir do início da vigência do contrato e, no mais tardar, na 
oportunidade em que se realizar o primeiro desembolso. Parágrafo 
único. As datas de pagamento do principal e dos encargos finan-
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ceiros, bem como dos desembolsos previstos, poderão ser altera-
das em função da data de assinatura do contrato de empréstimo.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de Hor-
tolândia – SP na contratação da operação de crédito externo referida nesta 
Resolução.

Parágrafo único. A autorização prevista no caput é condicionada ao 
atendimento do seguinte:

I – que o Município de Hortolândia, Estado de São Paulo, 
celebre contrato com a União para a concessão de contragaran-
tias, sob a forma de vinculação das cotas de repartição de receitas 
de que tratam os arts. 158 e 159, complementadas pelas receitas 
tributárias estabelecidas no art. 156, consoante o art. 167, § 4º, 
todos da Constituição Federal, e outras garantias em direito ad-
mitidas, podendo o Governo Federal reter as transferências de 
recursos necessários para cobertura dos compromissos honra-
dos diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do 
Município ou das transferências federais;

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

III – que o Ministério da Fazenda verifique e ateste a adim-
plência do ente garantido junto à União e suas controladas.

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 14 de novembro de 2011. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 18, DE 2011

Autoriza Furnas Centrais Elétricas S.A. (FURNAS) a con-
tratar operação de crédito externo, com garantia da União, 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no 
valor total de até US$ 128.660.000,00 (cento e vinte e oito mi-
lhões, seiscentos e sessenta mil dólares norte- americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É Furnas Centrais Elétricas S.A. (Furnas) autorizada a contratar 

operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento (BID), no valor total de até US$ 128.660.000,00 (cento 
e vinte e oito milhões, seiscentos e sessenta mil dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo 
referida no caput destinam-se ao financiamento parcial do “Projeto de Moder-
nização das Hidrelétricas Furnas e Luiz Carlos Barreto de Carvalho”.
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Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas 
seguintes condições:

I – devedor: Furnas Centrais Elétricas S.A. (Furnas);
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 128.660.000,00 (cento e vinte e oito 

milhões, seiscentos e sessenta mil dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo do mecanismo unimonetário 

com taxa de juros baseada na Libor;
VI – prazo de desembolso: 3 (três) anos e 6 (seis) meses, 

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

valores tanto quanto possível iguais, pagas em 15 de junho e em 
15 de dezembro de cada ano, vencendo-se a primeira na pró-
xima data de pagamento, contados 4 (quatro) anos da data de 
assinatura do contrato, e a última, o mais tardar, 20 (vinte) anos 
após essa data;

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de 
pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa anual para cada trimestre 
determinada pelo BID e composta por: a) taxa de juros Libor 
trimestral para dólar norte-americano; b) mais ou menos uma 
margem de custo relacionada aos empréstimos que financiam 
os empréstimos modalidade Libor; c) mais a margem para em-
préstimos do capital ordinário;

IX – comissão de crédito: inicialmente, 0,25% a.a. (vinte e 
cinto centésimos por cento ao ano). Poderá ser estabelecida pe-
riodicamente pelo BID, e calculada sobre o saldo não desembol-
sado do empréstimo, exigida juntamente com os juros, entrando 
em vigor 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato. Em 
caso algum poderá exceder a 0,75% a.a. (setenta e cinco centé-
simos por cento ao ano);

X – despesas com inspeção e supervisão gerais: por deci-
são de política atual, o BID não cobrará montante para atender 
despesas com inspeção e supervisão gerais, sendo que, confor-
me revisão periódica de suas políticas, notificará ao mutuário um 
valor devido em um semestre determinado, que não poderá ser 
superior a 1% (um por cento) do empréstimo, dividido pelo número 
de semestres compreendido no prazo original de desembolsos;

XI – opções de fixação de taxa de juros: é facultado ao mu-
tuário, com consentimento por escrito do garantidor, exercer a 
opção de conversão da taxa de juros aplicável ao montante total 
ou parcial do empréstimo, de flutuante, baseada na Libor, para 
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taxa de juros fixa, e vice-versa. Cada conversão somente poderá 
ser realizada em valor mínimo equivalente a 25% (vinte e cinco 
por cento) do montante do empréstimo ou US$ 3.000.000,00 (três 
milhões de dólares norte-americanos), o que for maior.

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 a Furnas na operação 
de crédito externo referida nesta Resolução.

§ 1º A autorização prevista no caput é condicionada a que Furnas cele-
bre contrato com a União para a concessão de contragarantias, sob a forma 
de indicação de acesso à conta corrente centralizadora de sua titularidade, 
e outras garantias em direito admitidas, podendo o Governo Federal reter os 
recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados diretamente 
da conta centralizadora de Furnas.

§ 2º Previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, Furnas com-
provará, junto ao Ministério da Fazenda, o cumprimento das condições para 
o primeiro desembolso, conforme estipulado no contrato de empréstimo, e a 
sua adimplência quanto aos pagamentos e prestações de contas de que trata 
o art. 10 da Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal.

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 14 de novembro de 2011. – Senador José Sarney, Pre-

sidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 19, DE 2011

Altera as Resoluções nºs 43, de 2001, e 48, de 2007, do 
Senado Federal, para permitir a contratação de operações 
de crédito destinadas à regularização de inadimplência com 
instituições do sistema financeiro nacional, e dá outras pro-
vidências.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º Os arts. 16, 21, 24 e 32 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado 

Federal, passam a vigorar com as seguintes alterações:

 “Art. 16. É vedada a contratação de operação de crédito por 
tomador que esteja inadimplente com instituições integrantes do 
sistema financeiro nacional, exceto quando a operação de crédi-
to se vincular à regularização do débito contraído junto à própria 
instituição concedente

.................................................................................. ” (NR)
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“Art. 21.   .............................................................................
III – declaração do Chefe do Poder Executivo, na forma exigi-

da pelo Ministério da Fazenda, atestando a inclusão no orçamento 
vigente dos recursos provenientes da operação pleiteada, exceto 
no caso de operações por antecipação de receita orçamentária, 
ou, no caso em que o primeiro desembolso não se realize no ano 
da análise, declaração de inclusão no Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (PLOA) do exercício subsequente, e desde que a autori-
zação legislativa de que trata o inciso II tenha sido efetivada por 
meio de lei específica; ..................................................... ” (NR)

“Art. 24. A constatação de irregularidades na instrução de 
processos de verificação de limites e condições regidos por esta 
Resolução, no âmbito do Ministério da Fazenda, e a constatação 
de irregularidades na instrução de processos de autorização re-
gidos por esta Resolução, no âmbito do Senado Federal, impli-
cará a devolução do pleito à origem, sem prejuízo das eventuais 
cominações legais aos infratores. ...............................................
........................ 

§ 4º Em se constatando a existência de operação de crédito 
nos termos do disposto no caput, contratada junto a instituição 
financeira ou não financeira dentro dos limites e condições estabe-
lecidos por esta Resolução, pelo Ministério da Fazenda, a realiza-
ção de nova operação de crédito pelo Estado, pelo Distrito Federal 
ou pelo Município é condicionada à regularização da operação. 

.................................................................................. ” (NR)
“Art. 32 ................................................................................
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são 

obrigados a promover, junto ao Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ), até o dia 30 de junho de 2012, a vinculação de 
todos os CNPJs de suas unidades administrativas ou órgãos que 
não possuem personalidade jurídica própria ao CNPJ principal 
da entidade tomadora da operação de crédito. 

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

Art. 2º Os arts. 10 e 11 da Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal, 
passam a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 10.  ..............................................................................
I – declaração do Chefe do Poder Executivo, na forma exi-

gida pelo Ministério da Fazenda, quanto à existência de dotação 
na lei orçamentária para o ingresso dos recursos, o aporte de 
contrapartida, bem como os encargos decorrentes da operação, 
existência de previsão no plano plurianual ou, no caso de empre-
sas estatais, inclusão do projeto no orçamento de investimento; 
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................................................................................ . ” (NR)
“Art. 11.  ..............................................................................
Parágrafo único.  .................................................................
e) declaração do Chefe do Poder Executivo, na forma exi-

gida pelo Ministério da Fazenda, de que o programa ou projeto 
está incluído no plano plurianual;

f) declaração do Chefe do Poder Executivo, na forma exigida 
pelo Ministério da Fazenda, quanto à inclusão na lei orçamentária 
das dotações necessárias ao ingresso dos recursos externos, ao 
pagamento dos encargos da operação, bem como à contrapartida 
nacional ou ao sinal da operação em se tratando do financiamento 
da aquisição de bens e serviços, quando cabível;

g) declaração do Chefe do Poder Executivo, na forma exigi-
da pelo Ministério da Fazenda, quanto à inclusão dos programas 
e projetos, no caso das empresas estatais, no orçamento de in-
vestimento; ..................................................... ” (NR)

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de dezembro de 2011. – Senador José Sarney, 

Presidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2011

Autoriza o Estado de Rondônia a contratar operação 
de crédito externo com o Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID), com garantia da União, no valor de até US$ 
6.231.000,00 (seis milhões, duzentos e trinta e um mil dólares 
norte-americanos), de principal, destinada ao financiamento 
parcial do “Projeto de Modernização da Administração Tribu-
tária, Financeira e Patrimonial (Profisco/RO)”.

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

externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com garantia 
da União, no valor de até US$ 6.231.000,00 (seis milhões, duzentos e trinta e 
um mil dólares norte-americanos), de principal.

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida 
no caput destinam-se ao financiamento parcial do “Projeto de Modernização 
da Administração Tributária, Financeira e Patrimonial (Profisco/RO)”.

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

I – devedor: Estado de Rondônia;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
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IV – valor: até US$ 6.231.000,00 (seis milhões, duzentos e 
trinta e um mil dólares norte-americanos);

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

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

VII – amortização: o empréstimo será amortizado mediante 
o pagamento de parcelas semestrais e consecutivas, de valores 
tanto quanto possível iguais, pagas em 15 de maio e em 15 de 
novembro de cada ano, vencendo-se a primeira parcela 5 (cinco) 
anos após a data de vigência do contrato e a última até 20 (vinte) 
anos após esta data;

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas dos 
pagamentos da amortização e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa anual para cada trimestre 
determinada pelo BID e composta pela taxa de juros Libor tri-
mestral para dólar norte-americano, mais ou menos uma margem 
de custo relacionada aos empréstimos do BID que financiam 
os empréstimos do mecanismo unimonetário com taxa de juros 
baseada na Libor, mais a margem para empréstimos do capital 
ordinário vigente na data de determinação da taxa de juros para 
cada trimestre expressa em termos de uma porcentagem anual;

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

X – despesa com inspeção e supervisão geral: em um se-
mestre determinado, não poderá ser superior a 1% (um por cen-
to) do valor 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 Rondô-
nia na contratação da operação de crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condi-
cionado a que:

I – o Estado de Rondônia celebre com a União contrato de 
contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas próprias 
de que trata o art. 155, e das cotas de repartição de receitas de 
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que tratam os arts. 157 e 159, combinados com o § 4º do art. 
167, todos da Constituição Federal, e outras garantias em direito 
admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferên-
cias de recursos necessários para cobertura dos compromissos 
honrados diretamente das contas centralizadoras da arrecadação 
do Estado ou das transferências federais;

II – o Ministério da Fazenda verifique e ateste a adimplên-
cia do Estado de Rondônia com a União, nos termos do § 4º do 
art. 10 da Resolução n° 48, de 2007, do Senado Federal, com 
a redação que lhe foi dada pela Resolução n° 41, de 2009, do 
Senado Federal;

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de dezembro de 2011. – Senador José Sarney, 

Presidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 21, DE 2011

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até 
US$ 451.980.000,00 (quatrocentos e cinquenta e um milhões, 
novecentos e oitenta mil dólares norte-americanos).

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

de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 451.980.000,00 (quatrocentos e 
cinquenta e um milhões, novecentos e oitenta mil dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a 
financiar o “Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do Entorno 
da Baía de Guanabara (PSAM)”.

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

I – devedor: Estado do Rio de Janeiro;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 451.980.000,00 (quatrocentos e cinquenta 

e um milhões, novecentos e oitenta mil dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo do mecanismo unimonetário 

com taxa de juros baseada na Libor;
VI – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos, contado a partir 

da vigência do contrato;



SENADO FEDERAL 35 

VII – amortização: em parcelas semestrais, sucessivas, de 
valores tanto quanto possível iguais, pagas em 15 de junho e em 
15 de dezembro de cada ano, vencendo-se a primeira depois de 
transcorridos 5 (cinco) anos, e a última antes de transcorridos 
25 (vinte e cinco) anos, ambos contados da data de assinatura 
do contrato;

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de 
pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa anual para cada trimestre de-
terminada pelo BID e composta pela taxa de juros Libor trimestral 
para dólar norte-americano, mais ou menos uma margem de custo 
relacionada aos empréstimos do BID que financiam empréstimos 
do mecanismo unimonetário com taxa de juros baseada na Libor, 
mais a margem (spread) para empréstimos do capital ordinário;

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

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

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

§ 2º É permitido ao mutuário, já devidamente autorizado por 
esta Resolução, com o consentimento formal do fiador, observa-
dos os prazos e montantes mínimos requeridos no contrato de 
empréstimo, exercer a opção de conversão para uma taxa de juros 
fixa, de parte ou da totalidade dos saldos devedores sujeitos à 
taxa de juros baseada na Libor, e uma nova conversão de parte 
ou da totalidade dos saldos devedores do empréstimo calculados 
a uma taxa de juros fixa para taxa de juros baseada na Libor.

§ 3º Para o exercício da opção referida no § 2º, é autoriza-
da a cobrança dos custos incorridos pelo BID na sua realização, 
assim como o recebimento de eventuais ganhos decorrentes da 
conversão.

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

§ 1º O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que 
o Estado do Rio de Janeiro celebre contrato com a União para a concessão 
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de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de que tratam os 
arts. 155, 157 e 159, nos termos do § 4° do art. 167, todos da Constituição Fe-
deral, e de outras garantias em direito admitidas, podendo o Governo Federal 
requerer as transferências de recursos necessários para cobertura dos com-
promissos honrados diretamente das contas centralizadoras da arrecadação 
do Estado ou das transferências federais.

§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda veri-
ficará e atestará a adimplência do Estado do Rio de Janeiro quanto aos paga-
mentos e prestações de contas de que trata o art. 10 da Resolução nº 48, de 
2007, do Senado Federal, bem como o cumprimento das condições prévias 
ao primeiro desembolso.

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de dezembro de 2011. – Senador José Sarney, 

Presidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 22, DE 2011

Autoriza a República Federativa do Brasil a contra-
tar operação de crédito externo, no valor total de até US$ 
15.000.000,00 (quinze milhões de dólares norte-americanos), 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

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

de crédito externo, no valor total de até US$ 15.000.000,00 (quinze milhões 
de dólares norte-americanos), com o Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao 
financiamento parcial do “Programa de Modernização da Gestão do Patrimô-
nio Imobiliário da União”.

Art. 2º As condições financeiras básicas da operação de crédito referida 
no art. 1º são as seguintes:

I – devedor: República Federativa do Brasil;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – valor total: até US$ 15.000.000,00 (quinze milhões de 

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

com taxa de juros baseada na Libor;
V – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos, contado a partir 

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

e, na medida do possível, iguais, pagas em 15 de maio e em 15 



SENADO FEDERAL 37 

de novembro de cada ano, vencendo-se a primeira parcela na 
próxima data de pagamento contados até cinco anos e meio da 
data de assinatura do contrato e a última, o mais tardar, 20 (vin-
te) anos após esta data;

VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de 
pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor 
periódico do empréstimo, a uma taxa anual para cada trimestre 
composta pela Libor trimestral para dólar norte-americano, mais 
(ou menos) uma margem de custo relacionada aos empréstimos 
do BID que financiam os empréstimos do mecanismo unimonetário 
com taxa de juros baseada na Libor, e mais a margem (spread) 
para empréstimos do capital ordinário;

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

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

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

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

Art. 3º A autorização concedida por esta Resolução 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, em 29 de dezembro de 2011. – Senador José Sarney, 

Presidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 2011

Autoriza o Estado da Paraíba a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID), no valor total de até US$ 
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7.479.000,00 (sete milhões, quatrocentos e setenta e nove mil 
dólares norte-americanos).

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

externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID), no valor total de até US$ 7.479.000,00 (sete milhões, quatrocen-
tos e setenta e nove 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 Mo-
dernização Fiscal do Estado da Paraíba (Profisco/PB)”.

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

I – devedor: Estado da Paraíba;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 7.479.000,00 (sete milhões, quatrocentos 

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

com taxa de juros baseada na Libor;
VI – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos, contado a partir 

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

valores tanto quanto possível iguais, vencendo-se a primeira 5 
(cinco) anos após a data de vigência do contrato e a última até 
20 (vinte) anos após essa data;

VIII – juros: exigidos semestralmente em 20 de março e 
em 20 de setembro de cada ano, a partir de 20 de março ou de 
setembro, dependendo da data de assinatura do contrato, mas 
nunca mais de 6 (seis) meses da data de vigência do contrato;

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

X – despesas com inspeção e supervisão gerais: por deci-
são de política atual, o BID não cobrará montante para atender 
despesas com inspeção e supervisão gerais, sendo que, confor-
me revisão periódica de suas políticas, notificará ao mutuário um 
valor devido em um semestre determinado, que não poderá ser 
superior a 1% (um por cento) do empréstimo, dividido pelo número 
de semestres compreendido no prazo original de desembolsos.
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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 Paraíba 
na operação de crédito externo referida nesta Resolução.

§ 1º A autorização prevista no caput é condicionada a que o Estado da 
Paraíba celebre contrato com a União para a concessão de contragarantias, 
sob a forma de vinculação das receitas previstas nos arts. 155, 157 e 159, em 
conformidade com o § 4º do art. 167, 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 Estado da Paraíba ou das transfe-
rências federais.

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

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 29 de dezembro de 2011. – Senador José Sarney, 

Presidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 24, DE 2011

Autoriza a Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp) a contratar operação de crédito exter-
no, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor 
de até ¥ 33.584.000.000,00 (trinta e três bilhões, quinhentos 
e oitenta e quatro milhões de ienes).

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

(Sabesp) autorizada a contratar operação de crédito externo, com garantia da 
União, com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica), no valor 
de até ¥ 33.584.000.000,00 (trinta e três bilhões, quinhentos e oitenta e qua-
tro milhões de ienes).

Parágrafo único. Os recursos da operação destinam-se ao “Programa de 
Redução de Perdas de Água e Eficiência Energética”.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas 
seguintes condições:
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I – devedor: Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp);

II – credor: Agência de Cooperação Internacional do Japão 
(Jica);

III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até ¥ 33.584.000.000,00 (trinta e três bilhões, 

quinhentos e oitenta e quatro milhões de ienes);
V – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos, contado a partir 

da vigência do contrato;
VI – amortização: 37 (trinta e sete) parcelas semestrais su-

cessivas e, na medida do possível, iguais, vencendo-se a primeira 
no dia 20 do sétimo mês subsequente ao da assinatura do con-
trato, com as demais vencendo sequencialmente a cada 6 (seis) 
meses, também no dia 20;

VII – juros: 1,7% a.a. (um inteiro e sete décimos por cento 
ao ano) sobre o montante destinado às obras de engenharia ci-
vil, às contingências e à comissão de compromisso, e 0,01% a.a. 
(um centésimo por cento ao ano) sobre o montante destinado aos 
serviços de consultoria, pagos conforme o seguinte calendário:

a) durante o período de desembolso: pagos semestralmen-
te, começando no dia 20 do sétimo mês subsequente ao da as-
sinatura do contrato;

b) posteriormente: nas mesmas datas da amortização;
VIII – juros de mora: 2% a.a. (dois por cento ao ano) soma-

dos aos juros devidos;
IX – comissão de compromisso: 0,1% a.a. (um décimo por 

cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado.
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 à Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) na operação de crédito 
externo referida nesta Resolução.

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

I – o Estado de São Paulo celebre contrato com a União 
para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação 
das cotas ou parcelas da participação do Estado na arrecada-
ção da União, na forma do disposto no art. 159, incisos I, alínea 
“a”, e II, da Constituição Federal, ou resultantes dessas cotas ou 
parcelas transferíveis, bem como das receitas próprias a que se 
referem os arts. 155 e 157, igualmente da Constituição Federal;
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II – seja comprovada a situação de adimplência de todas as 
obrigações da Sabesp junto à União e suas controladas.

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 29 de dezembro de 2011. – Senador José Sarney, 

Presidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 25, DE 2011

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo, no valor de até US$ 49.604.127,00 
(quarenta e nove milhões, seiscentos e quatro mil, cento e 
vinte e sete 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 operação 

de crédito externo, no valor total de até US$ 49.604.127,00 (quarenta e nove 
milhões, seiscentos e quatro mil, cento e vinte e sete dólares norte-america-
nos), com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao 
financiamento do “Projeto de Assistência Técnica dos Setores de Energia e 
Mineral - Projeto Meta – 1ª Fase”, de interesse do Ministério de Minas e Ener-
gia, cujo objetivo é contribuir para a ampliação e consolidação dos avanços 
nos setores de energia e mineração no País.

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

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

senvolvimento (Bird);
III – valor total: até US$ 49.604.127,00 (quarenta e nove mi-

lhões, seiscentos e quatro mil, cento e vinte e sete dólares norte-
-americanos), na  modalidade margem variável;

IV – prazo de desembolso: até 30 de junho de 2016;
V – amortização do saldo devedor: pagamento único em 15 

de setembro de 2029;
VI – juros: exigidos semestralmente em 15 de março e em 

15 de setembro, calculados sobre o saldo devedor periódico do 
empréstimo, a uma taxa composta pela taxa de juros Libor se-
mestral para dólar norte-americano, acrescida de um spread a 
ser determinado pelo Bird semestralmente;
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VII – comissão à vista: 0,25% (vinte e cinco centésimos por 
cento) sobre o valor do empréstimo, a ser debitada na data em 
que o contrato entrar em efetividade;

VIII – opções de conversão: eventual alteração para margem 
fixa, mediante solicitação formal ao credor, permitindo ao usuário 
a utilização dos seguintes instrumentos financeiros: 

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

b) alterar a moeda de referência da operação de crédito, 
tanto para o montante já desembolsado, quanto para o montan-
te a desembolsar.

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, em 29 de dezembro de 2011. – Senador José Sarney, 

Presidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 26, DE 2011

Autoriza o Município de Fortaleza – CE a contratar ope-
ração de crédito externo, com garantia da União, com a 
Corporação Andina de Fomento (CAF), no valor de até US$ 
45.100.000,00 (quarenta e cinco milhões e cem mil dólares 
norte-americanos).

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

de crédito externo, com garantia da União, com a Corporação Andina de Fo-
mento (CAF), no valor de até US$ 45.100.000,00 (quarenta e cinco milhões e 
cem mil dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida 
no caput destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Drenagem 
Urbana de Fortaleza (Drenurb).

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

I – devedor: Município de Fortaleza – CE;
II – credor: Corporação Andina de Fomento (CAF);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 45.100.000,00 (quarenta e cinco milhões 

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

VI – amortização: 24 (vinte e quatro) parcelas semestrais e 
consecutivas, de valores preferencialmente iguais, vencendo-se 
a primeira aos 54 (cinquenta e quatro) meses a contar da data 
de assinatura do contrato;

VII – juros: exigidos semestralmente, calculados com base 
na Libor semestral para dólar norte-americano, acrescidos de 
uma margem (spread), expressa como percentagem anual, de 
2,65% a.a. (dois inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento 
ao ano), sendo que, durante o período de 8 (oito) anos corridos a 
partir da data de início da vigência do contrato, a CAF se obriga a 
financiar 0,8% (oito décimos por cento) da taxa de juros e, assim, 
a margem de 2,65% a.a. (dois inteiros e sessenta e cinco cen-
tésimos por cento ao ano) corresponderá a 1,85% (um inteiro e 
oitenta e cinco centésimos por cento) nos 8 (oito) primeiros anos;

VIII – comissão: 0,35% a.a. (trinta e cinco centésimos por 
cento ao ano) calculados sobre o saldo não desembolsado do 
empréstimo, entrando em vigor a partir do vencimento do primei-
ro semestre após a assinatura do contrato;

IX – despesas: custo de avaliação de US$ 15.000,00 (quinze 
mil dólares norte-americanos);

X – comissão de financiamento: 0,85% (oitenta e cinco cen-
tésimos por cento) sobre o montante total do empréstimo, devi-
da a partir do início da vigência do contrato e, no mais tardar, na 
oportunidade em que se realizar o primeiro desembolso;

XI – juros de mora: em caso de mora, serão devidos em 
adição aos juros, à taxa de 2,00% a.a. (dois por cento ao ano).

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

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de Forta-
leza – CE na operação de crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condi-
cionado a que: 

I – o Município de Fortaleza – CE celebre contrato com a 
União para a concessão de contragarantias, sob a forma de vin-
culação das receitas próprias de que trata o art. 156, das cotas de 
repartição de receitas de que tratam os arts. 158 e 159, na forma 
do § 4º do art. 167, todos da Constituição Federal, e outras em 
direito admitidas, podendo o Governo Federal reter os recursos 
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necessários para cobertura dos compromissos honrados direta-
mente das transferências federais ou das contas centralizadoras 
da arrecadação do Município; e

II – o Ministério da Fazenda verifique e ateste a adimplência 
do Município de Fortaleza – CE junto à União e suas entidades 
controladas, bem como quanto às prestações de contas de que 
trata o art. 10 da Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal, 
e o cumprimento das condições prévias à realização do primeiro 
desembolso, constantes da minuta do contrato de empréstimo. 

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 29 de dezembro de 2011. – Senador José Sarney, 

Presidente do Senado Federal.

RESOLUÇÃO Nº 27, DE 2011

Autoriza o Município de Fortaleza – CE a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da União, com a Corpora-
ção Andina de Fomento (CAF), no valor de até US$ 50.000.000,00 
(cinquenta milhões de dólares norte-americanos).

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

de crédito externo, com garantia da União, com a Corporação Andina de Fo-
mento (CAF), no valor de até US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dó-
lares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida 
no caput destinam-se ao financiamento do “Programa Nacional de Desenvol-
vimento do Turismo – Prodetur Nacional Fortaleza”.

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

I – devedor: Município de Fortaleza – CE;
II – credor: Corporação Andina de Fomento (CAF);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de 

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

da data de vigência do contrato;
VI – amortização: 24 (vinte e quatro) parcelas semestrais e 

consecutivas, de valores preferencialmente iguais, vencendo-se 
a primeira aos 54 (cinquenta e quatro) meses a contar da data 
de assinatura do contrato; 
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VII – juros: exigidos semestralmente, calculados com base 
na Libor semestral para dólar norte-americano, acrescidos de 
uma margem (spread), expressa como percentagem anual, de 
2,65% a.a. (dois inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento 
ao ano), sendo que, durante o período de 8 (oito) anos corridos a 
partir da data de início da vigência do contrato, a CAF se obriga a 
financiar 0,8% (oito décimos por cento) da taxa de juros e, assim, 
a margem de 2,65% a.a. (dois inteiros e sessenta e cinco cen-
tésimos por cento ao ano) corresponderá a 1,85% (um inteiro e 
oitenta e cinco centésimos por cento) nos 8 (oito) primeiros anos;

VIII – comissão: 0,35% a.a. (trinta e cinco centésimos por 
cento ao ano) calculados sobre o saldo não desembolsado do 
empréstimo, entrando em vigor a partir do vencimento do primei-
ro semestre após a assinatura do contrato;

IX – despesas: custo de avaliação de US$ 15.000,00 (quinze 
mil dólares norte-americanos);

X – comissão de financiamento: 0,85% (oitenta e cinco cen-
tésimos por cento) sobre o montante total do empréstimo, devi-
da a partir do início da vigência do contrato e, no mais tardar, na 
oportunidade em que se realizar o primeiro desembolso;

XI – juros de mora: em caso de mora, serão devidos em adi-
ção aos juros, à taxa de 2% a.a. (dois por cento ao ano).

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

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de Forta-
leza – CE na operação de crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condi-
cionado a que: 

I – o Município de Fortaleza – CE celebre contrato com a 
União para a concessão de contragarantias, sob a forma de vin-
culação das receitas próprias de que trata o art. 156, das cotas de 
repartição de receitas de que tratam os arts. 158 e 159, na forma 
do § 4º do art. 167, todos da Constituição Federal, e outras em 
direito admitidas, podendo o Governo Federal reter os recursos 
necessários para cobertura dos compromissos honrados direta-
mente das transferências federais ou das contas centralizadoras 
da arrecadação do Município; e

II – o Ministério da Fazenda verifique e ateste a adimplência 
do Município de Fortaleza – CE junto à União e suas entidades 
controladas, bem como quanto às prestações de contas de que 
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trata o art. 10 da Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal, 
e o cumprimento das condições prévias à realização do primeiro 
desembolso, constantes da minuta do contrato de empréstimo. 

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 29 de dezembro de 2011. – Senador José Sarney, 

Presidente do Senado Federal.
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