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Nº 246, segunda-feira, 24 de dezembro de 2007
<!ID805837-0>

<!ID804097-0>

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 399, DE 2007
Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO
COMUNITÁRIA DE ICHU para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ichu, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 699,
de 23 de outubro de 2006, que outorga autorização à Associação de
Radiodifusão Comunitária de Ichu para executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ichu, Estado da Bahia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, em 21 de dezembro de 2007.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO
Presidente do Senado Federal
<!ID805838-0>

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

ATO DO PRESIDENTE DA MESA
DO CONGRESSO NACIONAL N o- 74, DE 2007
O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, 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 400, de 26 de outubro de 2007, que
"Abre crédito extraordinário, em favor da Presidência da República e
do Ministério da Saúde, no valor global de R$ 50.000.000,00, para os
fins que especifica", terá sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias, a partir de 7 de fevereiro de 2008, tendo em vista que sua
votação não foi encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.
Congresso Nacional, 21 de dezembro de 2007.
Senador GARIBALDI ALVES FILHO
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

.
<!ID805874-0>

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
RESOLUÇÃO
Nº 47, DE 2007

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 400, DE 2007
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E
AGRICULTORES RURAIS DO BAIRRO
DO NORDESTE I - AMARBN para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Guarabira, Estado da Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 737,
de 23 de outubro de 2006, que outorga autorização à Associação dos
Moradores e Agricultores Rurais do Bairro do Nordeste I AMARBN para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Guarabira, Estado da Paraíba.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, em 21 de dezembro de 2007.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO
Presidente do Senado Federal
<!ID805839-0>

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 401, DE 2007
Aprova o ato que outorga permissão à SOCIEDADE RÁDIO SANTA FELICIDADE
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Lagoa dos Três Cantos, Estado
do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 164,
de 3 de abril de 2006, que outorga permissão à Sociedade Rádio Santa
Felicidade Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Lagoa dos Três Cantos, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, em 21 de dezembro de 2007.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO
Presidente do Senado Federal
<!ID805840-0>

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 402, DE 2007
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO LAJE FM para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São José da Laje, Estado de Alagoas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 324,
de 5 de julho de 2006, que outorga autorização à Associação e
Movimento Comunitário Rádio Laje FM para executar, por 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São José da Laje, Estado de Alagoas.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, em 21 de dezembro de 2007.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO
Presidente do Senado Federal

Atos do Senado Federal

Acrescenta parágrafos ao art. 2º da Resolução nº 98, de 1998, do Senado Federal, e
adota outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 2º da Resolução nº 98, de 1998, do Senado
Federal, é acrescido dos seguintes §§ 6º, 7º e 8º:
"Art. 2º .....................................................................................
..........................................................................................................
§ 6º É considerada cumprida a condição contida no item III,
'd', deste artigo, no momento da celebração do contrato de aquisição
dos títulos públicos.
§ 7º Para quitação do débito originário dos títulos públicos
referidos neste artigo, a União assumirá a obrigação de pagamento ao
credor do contrato de aquisição referido no § 6º, mediante a retenção
parcelada no Fundo de Participação dos Estados de Santa Catarina,
Paraná e Alagoas, e dos Municípios de Osasco e Guarulhos, no
montante de seus débitos atualizados.
§ 8º É a União autorizada a celebrar contratos ou termos
aditivos aos contratos já celebrados com os Estados e Municípios
devedores, referidos no § 7º, para cobrança do montante atualizado
dos títulos públicos mediante retenção no FPE e FPM respectivo,
devendo quitar no mesmo prazo o débito diretamente ao banco credor
do contrato de aquisição dos títulos." (NR)
Art. 2º Em tendo sido aplicada multa pela interpretação do
descumprimento contratual, antes da edição desta Resolução, a mesma será excluída, concomitantemente ao atendimento das condições
previstas nos §§ 7º e 8º do art. 2º da Resolução nº 98, de 1998, do
Senado Federal, inseridos pelo art. 1º desta Resolução, devolvendo-se
ao Estado do Paraná os valores retidos, atualizados, devendo retornar
o cálculo do saldo devedor às condições estabelecidas no contrato.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, devendo a União cumprir concomitantemente as obrigações
referidas nos arts. 1º e 2º.
Senado Federal, em 21 de dezembro de 2007.
Senador GARIBALDI ALVES FILHO
Presidente do Senado Federal
<!ID805875-0>

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
RESOLUÇÃO
Nº 48, DE 2007
Dispõe sobre os limites globais para as
operações de crédito externo e interno da
União, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo poder público federal e estabelece limites e condições para
a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º Subordinam-se às normas estabelecidas nesta Resolução as operações de crédito interno e externo da União, inclusive
a concessão de garantias.
CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES
Art. 2º Considera-se, para os fins desta Resolução, as seguintes definições:
I - União: a respectiva administração direta, os fundos, as
autarquias, as fundações e as empresas estatais dependentes;
II - empresa estatal dependente: empresa controlada pela
União, que tenha recebido, no exercício anterior, recursos financeiros
de seu controlador destinados ao pagamento de despesas com pessoal,
de custeio em geral ou de capital, excluídos, neste último caso,
aqueles provenientes de aumento de participação acionária, e tenha,
no exercício corrente, autorização orçamentária para recebimento de
recursos financeiros com idêntica finalidade;
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III - dívida consolidada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras da União, inclusive as decorrentes da emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos,
convênios ou tratados, da realização de operações de crédito para
amortização em prazo superior a 12 (doze) meses, dos precatórios
judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante
a execução do orçamento em que hajam sido incluídos e das operações de crédito que, embora de prazo inferior a 12 (doze) meses,
tenham constado como receitas no orçamento.
§ 1° Das obrigações financeiras do Banco Central do Brasil,
somente serão incluídas na dívida consolidada da União aquelas decorrentes da emissão de títulos de sua responsabilidade no mercado.
§ 2º A dívida consolidada não inclui as obrigações existentes
entre a União, aqui considerada a administração direta, e seus respectivos fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes ou entre estes, exceto os títulos do Tesouro Nacional na carteira do Banco Central do Brasil.
Art. 3º Constitui operação de crédito, para os efeitos desta
Resolução, os compromissos assumidos com credores situados no
país ou no exterior, em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão
e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços,
arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive
com o uso de derivativos financeiros.
Parágrafo único. Equiparam-se a operações de crédito:
I - recebimento antecipado de valores de empresa em que o
Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital
social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da
legislação;
II - assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou
operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito;
III - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária,
com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços.
Art. 4º Entende-se por receita corrente líquida, para os efeitos desta Resolução, o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:
I - os valores transferidos aos Estados e Municípios por
determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas
na alínea a do inciso I e no inciso II do art. 195 e no art. 239 da
Constituição;
II - a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da
compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição.
§ 1º Serão computados no cálculo da receita corrente líquida
os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar nº
87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 2º A receita corrente líquida será apurada somando-se as
receitas arrecadadas no mês de referência e nos 11 (onze) meses
anteriores, excluídas as duplicidades.
CAPÍTULO II
DAS VEDAÇÕES
Art. 5º É vedado à União:
I - o recebimento antecipado de valores de empresa em que
o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital
social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da
legislação;
II - a assunção direta de compromisso, confissão de dívida
ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou
serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, não
se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes;
III - a assunção de obrigação, sem autorização orçamentária,
com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços;
IV - a concessão de qualquer subsídio ou isenção, redução da
base de cálculo, concessão de crédito presumido, incentivos, anistias,
remissão, reduções de alíquotas e quaisquer outros benefícios tributários, fiscais ou financeiros, não autorizados na forma de lei específica que regule exclusivamente as matérias retroenumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição.
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. 6º e 7º e a União ficará impedida de
realizar operação sujeita a esta Resolução.
CAPÍTULO III
DOS LIMITES E CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO
DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 6º O cumprimento do limite a que se refere o inciso III
do art. 167 da Constituição deverá ser comprovado mediante apuração das operações de crédito e das despesas de capital conforme os
critérios definidos no art. 32, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000.
§ 1º Para fins do disposto neste artigo, verificar-se-ão, separadamente, o exercício anterior e o exercício corrente, tomando-se
por base:
I - no exercício anterior, as receitas de operações de crédito
nele realizadas e as despesas de capital nele executadas; e
II - no exercício corrente, as receitas de operações de crédito
e as despesas de capital constantes da lei orçamentária.
§ 2º Não serão computadas como despesas de capital, para os
fins deste artigo:
I - o montante referente às despesas realizadas, ou constantes
da lei orçamentária, conforme o caso, em cumprimento da devolução
a que se refere o art. 33 da Lei Complementar nº 101, de 2000;
II - as despesas realizadas e as previstas que representem
empréstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência do ente
da Federação, se resultar a diminuição, direta ou indireta, do ônus
deste; e

