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Atos do Congresso Nacional
EMENDA CONSTITUCIONAL N o- 97
Altera a Constituição Federal para vedar as
coligações partidárias nas eleições proporcionais, estabelecer normas sobre acesso
dos partidos políticos aos recursos do fundo
partidário e ao tempo de propaganda gratuito no rádio e na televisão e dispor sobre
regras de transição.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 17......................................................................................
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e
sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios
de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
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obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos
estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.
..........................................................................................................
§ 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e
acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos
políticos que alternativamente:
I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no
mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo
menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2%
(dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou
II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais
distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.
..........................................................................................................
§ 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos
previstos no § 3º deste artigo é assegurado o mandato e facultada
a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha
atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao
tempo de rádio e de televisão."(NR)
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições
proporcionais, prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal,
aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.
Art. 3º O disposto no § 3º do art. 17 da Constituição Federal
quanto ao acesso dos partidos políticos aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão aplicar-se-á a
partir das eleições de 2030.
Parágrafo único. Terão acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão os partidos
políticos que:
I - na legislatura seguinte às eleições de 2018:
a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no
mínimo, 1,5% (um e meio por cento) dos votos válidos, distribuídos
em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo
de 1% (um por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou
b) tiverem elegido pelo menos nove Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação;
II - na legislatura seguinte às eleições de 2022:
a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no
mínimo, 2% (dois por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo
menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 1%
(um por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou
b) tiverem elegido pelo menos onze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação;
III - na legislatura seguinte às eleições de 2026:
a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no
mínimo, 2,5% (dois e meio por cento) dos votos válidos, distribuídos em
pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de
1,5% (um e meio por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou
b) tiverem elegido pelo menos treze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.
Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data
de sua publicação.
Brasília, em 4 de outubro de 2017.
Mesa da Câmara dos Deputados

Mesa do Senado Federal

Deputado RODRIGO MAIA
Presidente

Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente

Deputado
FÁBIO RAMALHO
1 o- Vice-Presidente

Senador
CÁSSIO CUNHA LIMA
1 o- Vice-Presidente

Deputado
ANDRÉ FUFUCA
2 o- Vice-Presidente

Senador
JOÃO ALBERTO SOUZA
2 o- Vice-Presidente

Deputado
GIACOBO
1 o- Secretário

Senador
JOSÉ PIMENTEL
1 o- Secretário

Deputada
MARIANA CARVALHO
2a- Secretária

Senador
GLADSON CAMELI
2 o- Secretário

Deputado
JHC
3 o- Secretário

Senador ANTONIO CARLOS
VALADARES
3 o- Secretário

Deputado
RÔMULO GOUVEIA
4 o- Secretário

Senador
Zeze Perrella
4 o- Secretário

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012017100500001

.

Atos do Senado Federal

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Eunício
Oliveira, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO
N o- 19, DE 2017
Autoriza o Município de Caxias do Sul
(RS) a contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, com a Corporação Andina
de Fomento (CAF), no valor de até US$
33.000.000,00 (trinta e três milhões de dólares dos Estados Unidos da América).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Município de Caxias do Sul (RS) autorizado a
contratar operação de crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, com a Corporação Andina de Fomento (CAF),
no valor de até US$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de dólares
dos Estados Unidos da América).
Parágrafo único. Os recursos da operação de crédito de que
trata o caput destinam-se ao financiamento parcial do "Programa de
Desenvolvimento da Infraestrutura e dos Serviços Básicos de Caxias
do Sul II (PDI II)".
Art. 2º A operação de crédito de que trata o art. 1º deverá ser
realizada nas seguintes condições:
I - devedor: Município de Caxias do Sul (RS);
II - credor: Corporação Andina de Fomento (CAF);
III - garantidor: República Federativa do Brasil;
IV - valor: até US$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de
dólares dos Estados Unidos da América);
V - juros: taxa Libor de 6 (seis) meses mais spread 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$
11.343.750,00 (onze milhões, trezentos e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta dólares dos Estados Unidos da América) em
2017, US$ 12.423.250,00 (doze milhões, quatrocentos e vinte e três
mil, duzentos e cinquenta dólares dos Estados Unidos da América)
em 2018, US$ 5.623.250,00 (cinco milhões, seiscentos e vinte e três
mil, duzentos e cinquenta dólares dos Estados Unidos da América)
em 2019 e US$ 3.609.750,00 (três milhões, seiscentos e nove mil,
setecentos e cinquenta 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 desembolsados do empréstimo;
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
deverá ser efetuado, no mais tardar, quando se realizar o primeiro
desembolso do empréstimo;
IX - gastos de avaliação: no valor de 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 financeiros e dos desembolsos previstos poderão ser alteradas em função da data de assinatura do contrato de empréstimo.
§ 2º Será exigida nova autorização do Senado Federal caso
ocorram alterações nas condições financeiras do empréstimo autorizado antes da assinatura do contrato que impliquem ônus superiores
aos previstos nesta Resolução.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Município de Caxias do Sul (RS) na contratação da operação de crédito
externo de que trata esta Resolução.
§ 1º O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que o Município de Caxias do Sul (RS) celebre contrato
com a União para a concessão de contragarantias, sob a forma de
vinculação das receitas de que tratam o arts. 156, 158 e 159, nos
termos do § 4º do art. 167, todos da Constituição Federal, e de outras
garantias em direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer
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