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Proibições ou Restrições ao Emprego de
Certas Armas Convencionais que podem
ser Consideradas como Excessivamente Lesivas ou Geradoras de Efeitos Indiscriminados, conhecida como Convenção sobre
Certas Armas Convencionais.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° São aprovados os textos do Protocolo II, emendado
em 3 de maio de 1996, referente a minas, armadilhas e outros artefatos, do Protocolo Adicional IV, relativo a armas cegantes a laser e
da Convenção sobre Proibições ou Restrições ao Emprego de Certas
Armas Convencionais que podem ser Consideradas comb Excessivamente Lesivas ou Geradoras de Efeitos Indiscriminados, conhecida
como Convenção sobre Certas Armas Convencionais, instrumento
que o Brasil ratificou em 3 de outubro de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão dos referidos
Protocolos e Convenção, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, em 10 de agosto de 1999
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente

Atos do Congresso Nacional
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio
Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal, nos termOs do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

(*) Os textos do protocolo acima citado está publicado no D.S.F. de
11.3.99.
(Of. El. n5 40/99)

DECRETO LEGISLATIVO
1•12 52, DE 1999
Aprova o texto do Acordo-Quadro sobre a
Cooperação na Pesquisa e nos Usos do Espaço Exterior para Fins Pacíficos (*), celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, em Paris, em 27 de novembro de 1997.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o texto do Acordo-Quadro sobre a Cooperação na Pesquisa e nos Usos do Espaço Exterior para Fins Pacíficos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Francesa, em Paris, em 27 de novembro de
1997.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido
Acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, em 10 de agosto de 1999
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
(*) O texto do Acordo acima citado está publicado no D.S.F. de
11.3.99
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio
Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

Atos do Senado Federal

Aprova os textos do Protocolo II (*), emendado em 3 de maio de 1996, referente a
minas, armadilhas e outros artefatos, do,
Protocolo Adicional IV, relativo a armas
cegantes a laser c da Convenção sobre

Senado Federal, em 5 de agosto de 1999
RESOLUÇÃO N 5 78, DE 1998 (*)
Dispõe sobre as operações de crédito iatemo e externo dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações, inclusive
concessão de garantias, seus limites e
condições de autorização, e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
CAPÍTULO I
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 10 As operações de crédito interno e externo realizadas pelos
Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios e por suas respectivas autarquias e fundações são subordinadas às normas fixadas nesta
Resolução.
Art. 2" Para os efeitos desta Resolução compreende-se, como operação de crédito, os compromissos assumidos com credores situados
no País ou no exterior, com as seguintes características:
I - toda e qualquer obrigação decorrente de financiamentos ou empréstimos, inclusive arrendamento mercantil;
II - a concessão de qualquer garantia;
- a emissão de debêntures ou a assunção de obrigações, com as
características defmidas nos incisos 1 e II, por entidades controladas
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios que não
exerçam atividade produtiva ou não possuam fonte própria de receitas.
§ 1° Considera-se financiamento ou empréstimo:
I - a emissão ou aceite de títulos da dívida pública;
11 - a celebração de contratos que fixem valores mutuados ou financiados, ou prazos ou valores de desembolso ou amortização;
III - os adiantamentos, a qualquer título, feitos por instituições oficiais de crédito;
11V - os aditamentos contratuais que elevem valores ou modifiquem
prazos de pagamento; (NR)
V - a assunção de obrigações decorrentes da celebração de convênios
para a aquisição de bens ou serviços no País ou no exterior.
§ 2° A assunção de dívidas pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos
Municípios e por suas respectivas autarquias e fundações equipara-se
às operações de crédito definidas neste artigo, para os efeitos desta
Resolução.
CAPÍTULO
DAS VEDAÇÕES E EXCEÇÕES

ATO DA MESA N2 2, DE 1999
Considerando que o Senado Federal, a fim de viabilizar a
execução das atribuições que lhe são privativamente outorgadas no
art. 52, VII, da Constituição Federal, fez baixar a Resolução n° 78, de
1998, que dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas
autarquias c fundações;
Considerando que essa Resolução foi sucessivamente modificada pelas Resoluções es. 93, de 1998, e 19, 22 e 28, de 1999;
Considerando a necessidade de adaptar a Resolução n° 78,
de 1998, às disposições da Lei Complementar n°95, de 1998, tendo
em vista que, nos termos do disposto no parágrafo único de seu art.
1°, as disposições da lei se aplicam aos atos normativos referidos no
art. 59 da Constituição Federal, entre estes as Resoluções;
Considerando que a Resolução n° 78, de 1998, e as demais
que a modificaram são parte integrante do Regimento Interno da
Casa; e,
Considerando, ainda, o disposto no art. 402 do Regimento

DECRETO LEGISLATIVO
N5 53, DE 1999

NAOPODE SER VENDIDO
SEPARADAMENTE

Interno;
A Mesa do Senado Federal,
resolve publicar a Resolução n° 78, de 1998, nos termos de
novo texto, consolidado com as modificações introduzidas por aquelas Resoluções.

Art. 30 É vedado aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e
às suas respectivas autarquias e fundações, que pleitearem autorização
para contratar as operações de crédito regidas por esta Resolução:
I - captar recursos por meio de transferências oriundas de entidades
por eles controladas, inclusive empresas nas quais detenham, direta
ou indiretamente, maioria do capital social com direito a voto, ainda
que a título de antecipação de pagamento ou recolhimento de tributos;
II - assumir compromissos diretamente com fornecedores, prestadores
de serviços ou empreiteiras de obras, mediante emissão ou aval de
promissórias OU carta de crédito, aceite de duplicatas ou outras operações similares;
III - realizar qualquer operação de crédito que represente violação dos
acordos de refinanciamento firmados com a União;
IV - conceder isenções, incentivos, reduções de alíquotas e quaisquer
outros benefícios tributários, fiscais ou financeiros, relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação, que não atendam ao disposto no § 6° do art. 150, e
no inciso VI e na alínea g do inciso XII do § 2° do art. 155 da
Constituição Federal.
Parágrafo único. Constatando-se infração ao disposto no caput, e
enquanto não promovido o cancelamento ou amortização total do
débito, as dívidas serão consideradas vencidas para efeito do cômputo
dos limites dos arts. 5° e 6° e a entidade mutuária ficará impedida de
realizar qualquer operação sujeita a esta Resolução.
Art. 40 Os protocolos e contratos, firmados entre os Estados e a
União, relativos à renegociação de dívidas preexistentes, sob a égide
da Lei n° 9.496, de 11 de setembro dc 1997, serão submetidos à
Comissão de Assuntos Econômicos, para apreciação no prazo 'de
quinze dias, cujo parecer será objeto de deliberação pelo Plenárió do
Senado Federal.
§ 1° O montante e os serviços das operações de crédito. decorrentes
dos contratos a que se refere o capta não serão computados nos
limites estabelecidos nos arts. 6° c 7°.

