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Nº 245, sexta-feira, 21 de dezembro de 2007
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Garibaldi
Alves Filho, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte

Atos do Poder Executivo

.
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DECRETO N o- 6.314, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2007

RESOLUÇÃO
Nº 46, DE 2007
Autoriza o Distrito Federal a contratar operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de
até US$ 176,775,000.00 (cento e setenta e
seis milhões, setecentos e setenta e cinco
mil dólares norte-americanos), de principal,
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), destinada ao financiamento parcial do "Programa de Transporte
Urbano do Distrito Federal - Brasília Integrada".
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Distrito Federal autorizado a contratar operação
de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil,
no valor de até US$ 176,775,000.00 (cento e setenta e seis milhões,
setecentos e setenta e cinco mil dólares norte-americanos), junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Parágrafo único. Os recursos oriundos da operação a que se
refere o caput serão destinados ao financiamento parcial do "Programa
de Transporte Urbano do Distrito Federal - Brasília Integrada".
Art. 2º É a União autorizada a conceder garantia à operação
de crédito a que se refere o art. 1º, tendo como contragarantia oferecida pelo Governo do Distrito Federal cotas de repartição constitucional previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas
receitas tributárias estabelecidas nos arts. 155 e 156, nos termos do
art. 167, § 4º, da Constituição Federal.
Art. 3º A operação de crédito referida no art. 1º desta Resolução contém as seguintes características e condições básicas:
I - devedor: Governo do Distrito Federal;
II - credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III - garantidor: República Federativa do Brasil;
IV - valor do empréstimo: US$ 176,775,000.00 (cento e
setenta e seis milhões, setecentos e setenta e cinco mil dólares norteamericanos), de principal;
V - modalidade: Moeda Única;
VI - prazo de desembolso: até 60 (sessenta) meses a partir da
vigência do contrato;
VII - amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de
valores tanto quanto possível iguais, pagas no dia 10 dos meses de
abril e outubro de cada ano, vencendo a primeira 6 (seis) meses a
partir da data inicialmente prevista para o desembolso final e a última
o mais tardar 25 (vinte e cinco) anos após a assinatura do contrato;
VIII - juros: 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 composta pela:
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 o valor líquido de qualquer custo/lucro gerado por
operações para mitigar as flutuações da Libor; e
d) mais a margem para empréstimos do capital ordinário;
IX - comissão de crédito: até 0,75% a.a. (setenta e cinco
centésimos por cento ao ano), calculados sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, exigida juntamente com os juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato;
X - despesa com inspeção e supervisão geral: até 1% (um
por cento) do valor do financiamento.
Parágrafo único. As datas de desembolsos, de pagamento do
principal e dos encargos financeiros, poderão ser alteradas em função
da data de assinatura do contrato.
Art. 4º A realização da contratação da operação de crédito a
que se refere esta Resolução fica condicionada à prévia formalização
do contrato de contragarantia entre o Distrito Federal e a União,
vinculando-se as receitas referidas no art. 2º desta Resolução, bem
como à regularização dos débitos pendentes junto à União e à prestação de contas de recursos recebidos da União pelo Governo do
Distrito Federal.
Art. 5º A autorização concedida por esta Resolução deverá
ser exercida no prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado da
data de sua publicação.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 20 de dezembro de 2007.
Senador GARIBALDI ALVES FILHO
Presidente do Senado Federal

Regulamenta o art. 5o da Lei no 9.818, de
23 de agosto de 1999, que cria o Fundo de
Garantia à Exportação - FGE.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista
o disposto na Lei no 9.818, de 23 de agosto de 1999,
DECRETA:

Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput,
o Ministro de Estado da Educação fará publicar, no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, contado da data de publicação deste
Decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, a que se refere o
Anexo II, indicando, inclusive, o número de cargos vagos, sua denominação e respectivo nível.
Art. 4o O regimento interno da CAPES será aprovado pelo
Ministro de Estado da Educação e publicado no Diário Oficial da
União, no prazo de noventa dias, contado da data de publicação deste
Decreto.
Art. 5o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 2 de janeiro de 2008.
Art. 6o Fica revogado o Decreto no 4.631, de 21 de março de 2003.

Art. 1o As garantias da União de que trata o art. 5o da Lei no
9.818, de 23 de agosto de 1999, dependentes de contragarantias
suficientes à cobertura do risco assumido, poderão ser concedidas
para operações de bens no exterior ou para o exterior, com prazo de
até quatro anos, em favor de indústrias do setor de defesa.
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
119o
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Brasília, 20 de dezembro de 2007; 186o da Independência e
da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Miguel Jorge

Brasília, 20 de dezembro de 2007; 186o da Independência e
119o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
Paulo Bernardo Silva
ANEXO I
ESTATUTO DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO
DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES
CAPÍTULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE
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DECRETO N o- 6.315, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2007
Acresce dispositivo à alínea "e" do inciso I
do art. 1o do Decreto no 5.926, de 9 de
outubro de 2006, que fixa os cargos privativos de Oficial-General da Aeronáutica
em tempo de paz.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição, e
tendo em vista o disposto na Lei no 11.320, de 6 de julho de 2006,
DECRETA:
Art. 1o A alínea "e" do inciso I do art. 1o do Decreto no
5.926, de 9 de outubro de 2006, passa a vigorar acrescida do seguinte
número:
"17. Comandantes do Primeiro e do Quarto Centro Integrado
de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo;" (NR)

Art. 1o A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES, fundação pública, instituída por força do
art. 1o do Decreto no 524, de 19 de maio de 1992, com base nas Leis
nos 8.405, de 9 de janeiro de 1992, e 11.502, de 11 de julho de 2007,
vinculada ao Ministério da Educação, com sede e foro em Brasília,
Distrito Federal, terá prazo de duração indeterminado e reger-se-á por
este Estatuto.
Art. 2o A CAPES tem por finalidade subsidiar o Ministério
da Educação na formulação de políticas e desenvolvimento de atividades de suporte à formação de profissionais de magistério para a
educação básica e superior e para o desenvolvimento científico e
tecnológico do País.
§ 1o No âmbito da educação superior, a CAPES terá como
finalidade subsidiar o Ministério da Educação na formulação de políticas para pós-graduação, coordenar o sistema de pós-graduação e avaliar os cursos desse nível, e estimular, mediante bolsas de estudo, auxílios e outros mecanismos, a formação de recursos humanos altamente
qualificados para a docência de grau superior, a pesquisa e o atendimento da demanda dos setores público e privado e especialmente:

Brasília, 20 de dezembro de 2007; 186o da Independência e
119o da República.

I - subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Educação e
elaborar, a cada cinco anos, a proposta do Plano Nacional de PósGraduação, em articulação com as unidades da Federação, instituições
universitárias e entidades envolvidas;

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Nelson Jobim

II - coordenar e acompanhar a execução do Plano Nacional
de Pós-Graduação;

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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DECRETO N o- 6.316, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2007
Aprova o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior - CAPES, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição,
e tendo em vista o disposto no art. 50 da Lei no 10.683, de 28 de
maio de 2003,

III - elaborar programas de atuação setoriais ou regionais;
IV - definir padrões mínimos de qualidade para regular o
funcionamento dos cursos de mestrado e de doutorado no país;
V - regulamentar a seleção de consultores científicos e os
procedimentos da avaliação dos programas de pós-graduação stricto
sensu;
VI - promover estudos e avaliações necessários ao desenvolvimento e melhoria do ensino de pós-graduação e ao desempenho
de suas atividades;
VII - promover a disseminação da informação científica;

DECRETA:
Art. 1o Ficam aprovados o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior - CAPES, na forma dos Anexos I e II
a este Decreto.
Art. 2o Em decorrência do disposto no art. 1o, ficam remanejados, na forma do Anexo III a este Decreto, os seguintes cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e Funções Gratificadas:
I - da CAPES para a Secretaria de Gestão, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, 17 FG-1; e
II - da Secretaria da Gestão, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, para a CAPES: três DAS 101.5; treze DAS
101.4; dezessete DAS 101.3; cinco DAS 101.2; dois DAS 101.1;
nove DAS 102.3; e três DAS 102.2.
Art. 3o Os apostilamentos decorrentes da aprovação do Estatuto de que trata o art. 1o deverão ocorrer no prazo de vinte dias,
contado da data de publicação deste Decreto.

VIII - estimular a fixação de recém-doutores e fomentar os
programas de pós-doutorado no país;
IX - fomentar estudos e atividades que direta ou indiretamente contribuam para o desenvolvimento e consolidação das instituições de ensino superior;
X - apoiar o processo de desenvolvimento científico e tecnológico nacional; e
XI - manter intercâmbio com outros órgãos da Administração
Pública do País, com organismos internacionais e com entidades
privadas nacionais ou estrangeiras, visando promover a cooperação
para o desenvolvimento do ensino de pós-graduação, mediante a
celebração de convênios, acordos, contratos e ajustes que forem necessários à consecução de seus objetivos.
§ 2o No âmbito da educação básica, a CAPES terá como
finalidade induzir e fomentar, inclusive em regime de colaboração
com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal e exclusivamente
mediante convênios com instituições de ensino superior, a formação
inicial e continuada de profissionais do magistério da educação básica, e, especialmente:

