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recuperação, desde que a complementação não eleve a responsabilidade do FCVS, quando se tratar de financiamento com cobertu ra
daquele Fundo."
Art. 2° Manter o art. 21 do Regulamento anexo à Resolução
is° 2.519, dc 1998, incluído pela Resolução n° 2.578, de 23 dezembro
de 1998, a saber:
'Art. 21. 0 direcionamento dos recursos captados em depósitos de poupança pelas instituições integrantes do SBPE poderá ser
comprovado de forma consolidada, utiliz an do-se p ara esse fi m o
conceito de conglomerado adotado pelo Pl an o Contábil das Instituições do Sistema Financeiro COSER
Parágrafo único. A opção pela utilização da faculdade de que
trata este artigo deve ser comunicada ao B an co Central do Brasil,
a pó s a realização de assembléia geral de cada uma das instituições
integran tes do conglomerado, na forma do disposto no art. 2° da
Resolução n° 2.283, de 5 de junho de 1996,'
Art. 3° Estabelecer que o cumprimento da exigibilidade adicional decorrente da alteração do disposto no art. 1°, inciso I, do
Regulamento anexo à Resolução n° 2.5l9, de 1998, com a redação
dada por esta Resolução, poderá ser efetuado até 30 de setembro de
2000.
Art. 40 Prorrogar, para 30 de junho de 2000, o prazo de que
trata o art. 2°, § 2°, da Resolução n° 2.623, de 29 de julho de
1999.
Art. 50 0 Banco Central do Brasil poderá adotar as medidas
e baixar as normas julgadas necessárias à ex ec ução do disposto nesta
Resolução.
Art. 6° Es ta Resolução entra em vigor na da ta de sua publicação.
Art. 70 Fic am revogadas as Resoluções nos 2.578, de 23 de
dezembro de 1998, e 2.677,. de 21 de dezembro de 1999.
-

Parág ra fo único. Alternativamente ao esquema de pag am ento
previsto no inciso IV, a liberação de recursos po derá ser processada
mediante cheque nominativo de emissão da empresa con tratada,
atu an do por conta e ordem da insti tu ição fi n an cei ra con tratante, a
favor do beneficiário ou da empresa comercial vendedora, desde que,
dia ri amente, o valor to ta l dos cheques emi ti dos seja idêntico ao dos
recursos recebidos da ins ti tuição fin an ceira con trat an te p ara tal fi m.
A rt . 3° As empresas con tr atadas para o exercício da função
de correspondente nos te rm os desta Resolução estão sujeitas às penalidades previst as no art. 44, § 7°, da Lei n° 4.595, de 1964, c as o
venham a pratic ar, por sua próp ri a conta e ordem, operações p ri
-vatis
de ins ti tuição financeira.
Art. 4° Fica o B an co Cen tral do Brasil autorizado a ba ixar as
no rm as e adot ar as medidas julgad as necessárias à execução do dispo sto nes ta Resolução.
A rt . 5° Esta Resolução en tra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° Fica revogada a Resolução is0 2.640, de 25 de agosto
de 1999.

-

ARMÍNIO FRAGA NETO
RESOLUÇÃO N- 2.707, DE 30 DE MARÇO DE 2000
PROGRAMA NACIONAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO - Decreto n° 83.740, de
18 de julho de 1979 - Disp õe sobre a contratação de correspo ndentes no País.
O BANCO CENTRAL DO B RA SIL, na fo rm a do art. 9° da
Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o
CONSELHO MO NETÁRIO NACIONAL,, em sessão realizada em 30
de março dc 2000, com base nos arts. 4°, incisos VI e VIII, 17 e 18,
§ 1°, da referida Lei e 14 da Lei n° 4.728, de 14 de julho de 1965, e
tendo em vis ta o disposto no art. 30, inciso V, da mencionada Lei n°
4.595, de 1964, resolveu:
Art . 1° Facultar aos b ancos múltiplos com carteira comerci al ,
aos bancos comerciais e à Caixa Econômica Federal a con tra ta ção de
empresas para o desempeOho d as funções de. correspondente no País,
com vis ta s à prestação dos seguintes serviços:
I recepção e encaminhamento de propost as de abertura de
con tas de de pó sitos à vista, a prazo e de po up an ça;
II recebimentos e pag am entos rela tivos a contas de depósitos à vista, a praz o e de poupança, bem como a aplicaç õe s e
resgates em fun dos de investimento;
111 recebimentos e pagamentos deco rrentes de convênios de
prestação de serviços mantidos pe lo con trat an te na forma da regulamentação em vigor;
IV ex ecução ativa ou passiva de ordens de pagamento em
nome do con tratante;
V recepção e encaminhamento de pe didos de empréstimos
e de fi n an ciamentos;
VI análi se de crédito e cadas tro;
VII execução de cob ra nça de títulos;
Vifi outros serviços de controle, inclusive processamento
de dados, das operações pactuadas;
IX ou tras atividades, a c ri té ri o do B an co Central do Brasil.
§ lo A faculdade prevista neste artigo pode rá ser exercida
por b an cos múltiplos com carteira de crédito, fi n an ciamento e investimento e sociedades de crédito, fi n an ciamento e investimento,
relativamente aos se rv iços refe ri dos nos incisos V a VIII.
§ 2° A con tratação de empresa p ara a prestação dos se rv iços
referi dos nos incisos I e II depe nde de prévia auto ri zação do Banco
Cen tral do Brasil, devendo, nos dem ai s casos, ser objeto de comunicação àquela Aut arquia.
Art. 2° Os contratos referentes à prestação de serviços de
co rres po ndente nos te rmos desta. Resolução deverão incluir cláusulas
prevendo:
I a tot al responsabilidade da insti tu ição fi nanceira contratante sobre os serviços prestados pe la empresa con tratada;
II a vedação, à empresa con tr atada, de:
a) subestabelecer o con tr ato a terceiros, total ou parcialmente;
b) efetu ar adiantamento por conta de recursos a serem libera dos pela instituição fi nanceira contrat an te;
c) emitir, a seu favor, camês ou títulos relativos às operaç õe s
-

-

-

-

-

-

-

intermediadas;

d) cobrar, por iniciativa própria, qualquer t ar ifa relacionada
com a prestação dps serviços a que se refere o contrato;
e) prestar qualquer tipo de g aran tia nas operações a que se
refere o contrato;
III que os ace rt os fi nanceiros en tre a instituição fi n an ceira
contratante e a empresa contratada deverão oco rrer, no máximo, a
cada dois dias úteis;
IV que, nos con tratos de empréstimos e de fi nanciamentos,
a li be ração dc recursos será efetuada mediante cheque nomina ti vo, de
emissão da instituição fin an ce ira con trat an te a favor do bene fi ciário
ou da empresa comerci al vendedora, ou crédito ens conta de depósitos
à vista do beneficiário ou da empresa comercial vendedora;
V a obrigatoriedade de divulgação, pela empresa contratada, em painel afixado em local visível ao público," de informação
que explicite, de forma inequívoca, a sua condição de simples prestadora - de serviços -àinstituição financeira contratante.
-

-
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ARMÍNIO FRAGA NETO

RESOLUÇÃO N 2 2.711, DE 30 DE MARÇO DE 2000
Dispõe sobre concessão de Empréstimos do
Govern o Fede ral Sem Opção de Venda
(EGF/SOV) para a safra de in ve rn o e para
caroço de algodão.

De fine a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) p ara o segundo trimes tre de 2000.

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na fo rm a do art. 9° da
Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em sessão re alizada em 30
de março de 2000, tendo em vista as di s po siç õe s da Me di da Provisó ri a n° 1.966-6, de 2 de m arço de 2000, resolveu:
Art. 1° Fix ar em Il % a.a. (onze por cento ao an o) a Tax a de
Juros de Longo Prazo (TJLP) a vigorar no período de 10 de abri l a 30
de junho de 2000, in clusive, c alculada a partir da me ta de inflação
pro rata para os próximos doze meses, b as ea da no con ti do no art. 2°
da Resolução n° 2.615, de 30 de junho de 1999, equiv al ente a 5,5%
(c in co inteiros e cinco décimos por cento), acrescida de prê mi o de
ri sco de 5,5% (cinco in tei ro s e c in co décimos po r cento).
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na da ta de sua publicação.
Art . 3° Fica re vogada a Resolução n° 2.679, de 21 de deze mbro de 1999, a partir 1° de abri l de 2000.

ARMÍNIO FRAGA NETO
RESOLUÇÃO N 1 2.709, DE 30 DE MARÇO DE 2000
Altera o art. 36 do Regulamento anexo à
Resolução n° 2.690, de 2000, quo disciplina
a cons ti tuição, a org an ização e o funcionamento d as bolsas de valores.
O B AN CO CENTRA L DO BRASIL, na fo rm a do art. 9° da
Lei is° 4.595, de 31 de de ze mbro de 1964, toma púb li co que o
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em sessão re al izada em 30
de março de 2000, tendo em vista o disposto no art. 18, inciso. I, da
Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976, resolveu:
Art. 1°- Alterar o parágrafo. único do art. 36 do Regulamento
an exo à Resolução is° 2.690, de 28 de janeiro de 2000, passando o
refe ri do artigo a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 36. E permitida a neg oc iação fora de bols as de valores,
de tí tu los e valores mobiliá ri os nelas admi ti dos, nas seguintes hipó teses:
I qu an do destinados à distribuição pública, durante o período da respectiva distribuição;
II quando relativos a neg oc iaç ões privad as ;
ifi qu an do se tratar de índices referentes aos tí tu los e/ou
valores mobiliários; e
IV em ou tras hipóteses expressamente previst as em regul am entação baixada pela Comissão de Val ores Mobiliários.
Parágr afo único. O disposto neste artigo não se aplica aos
títulos mencionados no art. 33 deste Regulamento, que são negociados nos te rm os da regulamentação em vigor.".
A rt . 2° Esta Resolução en tra em vigor na da ta de sua publicação.
Art . 3° Fica revogada a Resolução n° 1.725, de 27 de junho
de 1990.
-

-
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ARMtNIO FRAGA NETO

RESOLUÇÃO N 1 2.710, DE 30 DE MARÇO DE 2000
Dispõe sobre concessão de Empréstimos do
Gove rn o Federal (EGF) p ara produtos da
safra Norte/Nordeste 2000.
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9° da
Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, toma público que o
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em sessão realizada cm 30
de março de 2000, tendo em vista as disposições, dos arts. 4°, inciso
VI, da refe ri da Lei e 4° e 14 da Lei n° 4.829, de 5 de novembro de
1965, resolveu:
A rt . 1° Estabelecer que os Empréstimos do Governo Federal
(EGF), relativos a produtos da safra Norte/Nordeste 2000, fi cam sujeitos aos seguintes prazos/vencimentos, segundo o produto:
Produtos

Pra zo do BOF (dias)

Vencimento Máximo
d0EGF

240
Al g oda
Feiião90
Mandioca e derivados180
Milho
ISO
'

'

f

-

31.03.2001

31.07.2001
31.05.2001

-

§ 10 O vencimento de EGF de sementes po de ser alongado
até 30 de setembro do 2001, desde quo o be neficiário apresente os
d oc umentos comprobatórios das vend as a prazo.
§ 2° Podem ser esta be lecidas amo rt izações inte rm ediárias, a
c ri té ri o da instituição fin an ce ira.
Art. 2° Fic am as Secretarias de Política Agrícola, do Ministéri o da Ag ri cultura e do Abastecimento, e de Acomp anh am ento
Econômico, do Ministé ri o da Fazenda, auto ri zadas a, em conjunto,
adotar as medidas julgadas necessárias à execução do disposto nesta
Resolução.
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Fica revogada a Resolução n° 2.680, de 21 de dezembro de 1999.

RESOLUÇÃO N 0 2.708, DE 30 DE MARÇO DE 2000

-

-

-

ARMÍNIO FRAGA NETO

-

-

Somo180
31.05.2001
Caroço de alg od ão240
'31.05.2001
Sementes
31.05.2001

O BANCO CEN TRAL DO BRASIL, na form a do art. 9° da
Lei if 4.595, de 31 de dezembro de 1964, toma público que o
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em sessão real izada em 30
de março de 2000, tendo em vista as di s po siçõe s dos arts. 40, in ciso
VI, da refe ri da Lei e 4° e 14 da Lei n° 4.829, de 5 de novembro de
1965, resolveu:
Art. 10 Es tabe l ec er que os Emp ré s ti mos do Gove rn o Federal
Sem Opção de Venda (EGF/SOV), ao amparo de rec ursos con trolados
do crédito rural, p ara aveia, canola, cevada, trigo e triticale e p ara
sementes dc cevada, trigo e triticale, fi c am sujeitos às seguintes condiç õe s, além daquel as previs ta s no MCR 4-I:
I p razo: 180 dias, exceto para sementes de cevada, trigo e
-

triticale;

U

-

vencimento máximo: até o dia 31 de julho do cada

ano;
ifi prazo infe ri or a 180 dias, quando a con tratação ocorrer
a partir do mês de feve reiro;
N amortizações interme di árias, a c ri tério da ins ti tuição
fi nance ira;
V área de abrangênci'a:
a) aveia: Região Sul;
b) trigo e semente de trigo: regiões Cen tro-Oeste, Sudeste,
Sul e Estado da Bahia;
e) dem ai s produtos: regi õe s Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
Parágrafo único. Os EGF/SOV relativos a sementes de cevada, trigo e triticale podem ser formali zados com pr az os liv re mente
ajus ta dos en tre as partes, obse rvado o vencimento máximo em 31 de
ju lh o de cada ano.
Art. 2° Fica auto ri zada a concessão de EGF/SOV, ao amp aro
de Recursos Ob ri gató ri os (MCR 6-2), p ara aquisição de caroço de
algodão por parte do indústri as que u ti liz am o prod uto como maté ri ap ri ma, sob as condições previstas no MCR 4-1-17.
Pará grafo único. Nas operaç õe s de que tra ta este artigo não
se aplica o disposto tio MCR 4-1-21.
Art. 3° Auto ri z ar :
I l an çamento do con tratos de opção de venda p ara sustentação dos p re ços do trigo, nos moldes da Resolução n° 2.260, de.
21 de março de 1996;
II seja fi xado, p ara até 120 di as apó s a época prevista p ara
a colheita, o praz o de vencimento de créditos de custeio de trigo.
Art. 4° Ficam as Secretarias de Acompa nham ento Econômico, do Ministé ri o da Fazenda, e de Políti ca Ag rícola, do Ministério
da Agricultu ra e do Abastecimento, auto riza d as a definir; em conjunto, as medid as necessárias à implementação do disposto nesta
Resolução, as quais serão divulgsidas pe lo Banco Cen tral do Br as il.
Art. 5° Esta Resolução en tra em vigor na data de sua publicação.
Art, 6° Fic am revogad as as Resoluç õe s n°s. 2.478, de 26 de
março de 1998, 2.509, de 17 de junho de 1998, e 2.602, de 30 de
m arço de 1999.
-

-

-

-
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ARMfNIO FRAGA NETO

RESOLUÇÃO N 2 2.712, DE 30 DE MARÇO DE 2000
Elimina rí ob ri gato ri edade de apresentação
de laudo vete ri nário p ara concessão de fi
do recursos do Pro--nacimetopr
gram a de Incentivo à Mecanização; ao Resf ri amento e ao Tra nspo rto Granelizado da
Produção de Leite (PROLEITE).
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na fo rm a do art. 9° da
Lei n° 4.595, do 31 de dezembro de 1964, torna público que o
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em sessão realizada ens 30
do março dc 2000, tendo em vista as disposições dos arts. 4°, inciso
VI, da referida Lei e 40 e 14 da Lei is ° 4.829, do 5 de novembro de
1965, resolveu:
A rt. 10 Eliminar a obrigato ri edade de apresentação de laudo
de veterinário atestando a necessidade de aquisição dos equipamentos, em fi nanciamentos amp arados pelo Programa de Incentivo à
Mecanização, ao Resfri amento e ao Tr an sporte Granelizado da Produção do Leito (PROLEITE).
-

-

