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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu. Ramez.
Tehes Presidente, nos termos do an. 48, hem 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
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Atos do Senado Federal

As 'Mesas da aunara dos Deputados e do Senado Menti,
nos termos do 11 y. do an. NI da Constituição Federal promulgam a
seguinte emenda ao texto constitucional:
Ai,. 1" O an. 53 da Constituição Federal passa a vigorar com
as seguintes alterações:
"Art. Si. Os. Depubtdos e Senadores são invioláveis, civil e
penalmente. por quaisquer de suas opiniões. isilitsras e votos.
11 I' Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diplonia. serão submetidos a julgamento imante o Supremo Tribunal
Federal.
Z° Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime
inariançável Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e
quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus
membros. resolva sobre a prisão.
3" Recebida a denúncia contra Senador ou Dr-limado por
crime ocorrido após a diplomação. o Supremo Tribunal Federal dará
ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela
repotsetuado e pelo voto da makitia de seus molde" [rodeia até a
decisão final sustar o andamento da ação.
ã 4" O pedido de %Ligação será apreciado pela Casa ri.-speCtiva no prazo improrrogável de quarenta e cinco dias do seu
recebimento pela Mesa Diretora.
ã 5" A susiação do processo suspende a prescrição, enquanto
durar o mandato.
6° Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobie informações recebidas ou prestadas em talão do exercício do mandato. nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles
receberam informações.
A incorporação trs Forças Armadas de Deputados e
Senadora-s, embora militares e ainda que em tempo de guerra. dependerá de prévia licença da Casa respectiva.
§ te As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão
durante o estado de sítio. mi podendo ser suspensa.; mediante o voto
de dois terços dos menibms da Casa respectiva, nos casos de atos
praticados libra do recinto do Congresso Nacional que sejam incompatíveis com a execução da medida.* (NR)
Art. 2° Esta l ianottla Constitucional .cturit em vigor na data
de sua publicação.
Brasília, 20 de descativo de 2001

•

CONSTItUeA01)1: UNIDADES DE DOMOU:A .

Atos do Congresso Nacional

Dá nina redação ao art. 53 da Constituição
lederal

moem

NIENID

CREDITO SEM MEN IAR

l'Ris;k %MA I* IR 418 Mio WANCI.I.A411.51-104 •

E

(1)4iSTRECAO DE 1"411) UDEN 111: 1140111E 4-

ORCA() : 53000 • NIINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
UNIDADE : 53101 - NIINISTERIO DA INTLGRACAO NACIONAL
ANEND

N111 Ir' VALOR

Ir

44524 V4SPOSICAD DE AI 11.55 II)) RIOS'.)) 1RAWISCII

o

TOTAL - GERAL

IP

R 1i S O I. 1.1 Ã O
N°40, DE 2001
Disprie sobre os limites globais para o
montante da dívida pública consolidada e
da divida pública mobiliária dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios. em
atendimento ao disposto no art. sz VI e
IX. da Constituição tederal
O Senado Federal resolve:
An. 1° Subordina-se às normas estabelecidos nesta Resolução a dívida pública ssinsolidada e a dívida pública mobiliária dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
11 1° Considera-se, para os fins desta Resolução, as seguintes
definiçiies:
1 - listado, Distrito Eederal e Municipio: as respectivas administrações diretas, os fundos, as autarquias, os fundações e as
empresas estatais dependentes:
II - empresa estatal dependente: empresa controlada pelo
Estado, pelo Distrito Fedetal ou pelo Município, que tenha. no exercício anterior, remindo recue" financeiros de seu controlador. destinados ao pagamento de despesas com pessoal, de custeio em geral
ou di• capital excluídos, neste último caso, aquelas provenientes de
aumento de participação acionária, e tenha, no exercício corrente.
autorização orçamentaria para recebimento de recursos financeiros
com idêntica finalidade:
III - dívida pública consolidada: montante total, apurado sem
duplicidade, das obrigações financeiras, inclusise as decorremes de
emissão de títulós„ do listado, do Distrito Federal ou do Município,
assumidas on virtude de leis, contratos, convénios ou tratados e da
realização de operações de crédito para amortização em prazo :superior a 12 (doze) motes, dos precatórios judiciais emitidos a partir de
5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em
que houverem sido incluídos, e das operações de ciédito, que, embora
de prazo inferior a 12 (ibre) meses, tenham constado como receitas
no orçamento;
IV - dívida pública mobiliária: divida pública representada
por títulos emitidos pelos Estados, pelo Distrito Federal . ou pelos
Municípios; e
V - dívida consolidada líquida: dívida pública consolidada
deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e as
demais baseies rinalk•eirm.
§ 2° A dívida consolidada não inclui as obrigassles existentes
entre as administrações diretas dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios e seus respectivos fundos, autarquias. fundações e
empresas estatais dependentes, ou entre estes.
An. 2° Entende-se por receita corrente líquida. para os efeitos dota Resoluçlks o somatório das receitas tributárias, de contribuiçÕes, patrimoniais, industriais, agropecuária, de seis iço!, transferências correntes e outras receitas tanibént correntes. deduzidos:
- nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por
determinação constitucional;
II - nos listados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência
. social e as receitas proveniente. da compensação financeira citada no
tr do an. 201 da Constituição Federal
ã I° Serão computados no cálculo da receita Corrente líquida
os valores pagos e recebidos em decorrência da lei:Complementar n°
87, de 13 de setembro de 1996, e do Fundo previsto pelo art. 60 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
- 2" Não serão considerados ria receita torrente líquida do
Distrito Federal e dos Estados do Amapá e de Roraima os recursos
recebidos da União para atendimento das despesas com pessoal, na
tonna dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição Federal c do
an. 31 da Emenda Constitucional n° 19, de 1998.

II 3° A receita corrente liquida será apurada somando-se as
receitas arrecadadas no mês de referência e nos II (onze) meses
anteriores, excluídas as duplicklades.
4° entende-se por mês de referência o mês imediaiamente
anterior àquele em que a receita corrente liquida estiver sendo apurada.
Art. 3° A dívida consolidada líquida dos listados, do Distrito
Federal e dos Municípios, mi final do décimo quinto exercício financeiro contado a partir do encerramento do uno de publicação desta
• Resolução, não poderá exceder, respeciivameme, a:
no caso dos listados e do Distrito Federal: 2 (duas) vezes
a receita corrente líquida, definida na forma do art. 20; e
II • no caso dos Municípios: a 1.2 (uni inteiro e dois décimos) vezes a receita corrente líquida, definida na forma do iut
2°.
• Parilgrafo único. Após o prazo a que se refere o cart, a
inobservância dos limites estabelecidos em Seus incisos I e II sujeitará
os entes da Federação às disposições do art. 31 da lei Complementar
n° 101, de 4 de mio de 2000.
Art. 40 No período compreendido entre a data da publicação
doma Resolução e o final do décimo quinto exercício financeiro a que
•
se refere o art. 3% serão °Nanadas as seguintes condições:
1 - O excedente em relação aos limites previstos no alt
apurado ao final do exercício do ano da publicação desta Resolução
deverá ser reduzido, no mínimo, ã proporção de 1/15 (um quinze avo)
a cada exercício financeiro;
II - para fins de acompanhamento da trajetória de ajuste dos
limites de que trata o art. 3', a relação entre o montante da dívida
consolidada líquida e a receita corrente liquida será apurada a cada
quadriniestre civil e consignada no Relatório de Gestão Fiscal a que
se refere . o art. 54 da Lei Complementar n° 101. de 2000;
III - o limite apurado anualmente após a aplicação da redução de 1/15 (un quinze aso) estabelecido neste artigo será registrado no Relatório de Gestão Fiscal a que se refere o art. 54 da Lei
Complementar n• 101, de 2188);
IV - durante o período de ajuste de 15 (quinze) exercícios
financeiros a que se refere o capto, aplicaose-ão os limites previstos
no art. 3* para o Estado. o Distrito Federal ou o Município que:
a) apresente relação entre o montante da divida consolidada
líquida e a imita corrente liquida inferior a esses limites, no final do
exercício de publicação desta Resolução; e
to atinja o limite previsto nu ao. 30 antes do final do período
de ajuste de 15 (quinze) exercícios financeiros.
Parágrafo único. Os Estados. o Distrito Federal e os Municípios tornarão disponíveis ao Ministério da Fazenda os dados necessários ao cumprimento do disposto neste artigo em até 30 (trinta)
dias após a data de referência das apurações.
Art. 5* Durante o período de ajuste, o listado, o Distrito
Federal ou o ãlunicfpio que não cumprir as disposições do art. 4°
ficará impedido. enquantssperdurar a irregularidade, de contratar operações dc crédito. excettiada.s aquelas que, na data da publicação desta
Resolução, estejam previstas nos Progrtimas de Ajuste Fiscal dos
listados, estabelecidos nos termos da Lei n°9.496, de II de setembro
de 1997, e. no caso dos Municípios, nos contratos de refinandamento
de suas respectivas dividas conta União, ou aquelas que, limitadas ao
montante global previsto, vierem a substituí-las.
Art. 60 lista Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 20 de dezembro de 2001 .
SENADOR RAMEZ. TEREI'
Presidente do Senado Federal
.(0f. til n° 266)
l iaço saber que o Senado Federal apartou, e eu. Ramex
Tette!, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte .
• RESOLUÇÃO
Ni 41, DE 2001
Restabelece a Resolução n°32, de 2000, do
Senado Federal.
() Senado Federal resolve
An. I° É restabelecida. COM SOVO pra/4) de 270 (duzentos e

