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ATO DO PRESIDENTE DA MESA
DO CONGRESSO NACIONAL No- 43, DE 2017

O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIO-
NAL, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de
2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de
2001, a Medida Provisória nº 785, de 6 de julho de 2017, publicada
no Diário Oficial da União do dia 7 do mesmo mês e ano, que "Altera
a Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, a Lei Complementar no 129,
de 8 de janeiro de 2009, a Medida Provisória no 2.156-5, de 24 de
agosto de 2001, a Medida Provisória no 2.157-5, de 24 de agosto de
2001, a Lei no 7.827, de 27 de setembro de 1989, a Lei no 9.394, de
20 de dezembro de 1996, a Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994,
e dá outras providências", tem sua vigência prorrogada pelo período
de sessenta dias.

Congresso Nacional, 12 de setembro de 2017
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA

Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Eunício
Oliveira, Presidente, nos termos dos arts. 48, inciso XXVIII, e 91,
inciso II, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

R E S O L U Ç Ã O
No- 15, DE 2017

Suspende, nos termos do art. 52, inciso X, da
Constituição Federal, a execução do inciso VII
do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, e a execução do art. 1º da Lei nº 8.540, de
22 de dezembro de 1992, que deu nova redação
ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao
art. 30, inciso IV, da Lei nº 8.212, de 24 de ju-
lho de 1991, todos com a redação atualizada até
a Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Cons-

tituição Federal, a execução do inciso VII do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, e a execução do art. 1º da Lei nº 8.540, de 22 de dezembro
de 1992, que deu nova redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II,
e ao art. 30, inciso IV, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, todos com a
redação atualizada até a Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997, de-
clarados inconstitucionais por decisão definitiva proferida pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 363.852.

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

Senado Federal, em 12 de setembro de 2017
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Eunício
Oliveira, Presidente, nos termos dos arts. 48, inciso XXVIII, e 91,
inciso II, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

R E S O L U Ç Ã O
No- 16, DE 2017

Suspende, nos termos do art. 52, inciso X,
da Constituição Federal, a execução do art.
1º da Lei nº 10.905, de 18 de dezembro de
1990, do Município de São Paulo (SP).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da

Constituição Federal, a execução do art. 1º da Lei nº 10.905, de 18 de
dezembro de 1990, do Município de São Paulo (SP), declarado in-
constitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal
Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 239.458.

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

Senado Federal, em 12 de setembro de 2017
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Eunício
Oliveira, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Re-
gimento Interno, promulgo a seguinte

R E S O L U Ç Ã O
No- 17, DE 2017

Autoriza o Município de Taubaté (SP) a contratar
operação de crédito externo, com garantia da União,
com a Corporação Andina de Fomento (CAF), no
valor de até US$ 60.000.000,00 (sessenta milhões
de dólares dos Estados Unidos da América).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Município de Taubaté (SP) autorizado a contratar

operação de crédito externo, com garantia da União, com a Corpo-
ração Andina de Fomento (CAF), no valor de até US$ 60.000.000,00
(sessenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América).

Parágrafo único. Os recursos da operação de crédito referida
no caput destinam-se ao financiamento parcial do "Programa de
Melhoria da Mobilidade Urbana e Socioambiental de Taubaté".

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

I - devedor: Município de Taubaté (SP);
II - credor: Corporação Andina de Fomento (CAF);
III - garantidor: República Federativa do Brasil;
IV - valor: até US$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de dó-

lares dos Estados Unidos da América);
V - juros: taxa de juros Libor em dólar dos Estados Unidos

da América para 6 (seis) meses, mais s p re a d a ser definido no
momento da assinatura do contrato de empréstimo, de acordo com as
políticas de gestão da CAF;

VI - cronograma estimativo de desembolso: US$
15.000.000,00 (quinze milhões de dólares dos Estados Unidos da
América) em 2017; US$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de dólares
dos Estados Unidos da América) em 2018; US$ 16.000.000,00 (de-
zesseis milhões de dólares dos Estados Unidos da América) em 2019;
e US$ 15.000.000,00 (quinze milhões de dólares dos Estados Unidos
da América) em 2020;

VII - comissão de compromisso: 0,35% a.a. (trinta e cinco
centésimos por cento ao ano), aplicada sobre os saldos não desem-
bolsados do empréstimo, sendo devida a partir do vencimento do
primeiro semestre de vigência do contrato;

VIII - comissão de financiamento: 0,85% (oitenta e cinco
centésimos por cento) do montante do empréstimo, devida a partir do
início da vigência do contrato de empréstimo, sendo que o pagamento
único deverá ser efetuado, no mais tardar, quando se realizar o pri-
meiro desembolso do empréstimo;

IX - gastos de avaliação: US$ 50.000,00 (cinquenta mil
dólares dos Estados Unidos da América), que deverão ser pagos no
momento em que ocorrer o primeiro desembolso do empréstimo.

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

§ 2º Será exigida nova autorização do Senado Federal caso
ocorram alterações nas condições financeiras do empréstimo auto-
rizado antes da assinatura do contrato e que impliquem ônus su-
periores aos previstos nesta Resolução.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Mu-
nicípio de Taubaté (SP) na contratação da operação de crédito externo
referida nesta Resolução.

§ 1º O exercício da autorização prevista no caput é con-
dicionado a que o Município de Taubaté (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 Cons-
tituição 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 Município ou das transferências
federais.

§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da
Fazenda verificará e atestará a adimplência do Município de Taubaté
(SP) quanto aos pagamentos e às prestações de contas de que trata o
art. 10 da Resolução do Senado Federal nº 48, de 2007, bem como o
cumprimento substancial das condições do primeiro desembolso.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente au-
torização é de 540 (quinhentos 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, em 12 de setembro de 2017
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal
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