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VIII - juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de
pagamento da amortização e calculados sobre os saldos devedores
periódicos do empréstimo, a uma taxa anual para cada trimestre
determinada pelo BID e composta pela taxa de juros Libor trimestral
para dólar norte-americano, mais ou menos uma margem de custo
relacionada aos empréstimos do BID que financiam empréstimos do
mecanismo unimonetário com taxa de juros baseada na Libor, mais a
margem (spread) para empréstimos do capital ordinário;

IX - comissão de crédito: a ser estabelecida periodicamente
pelo BID, até 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao
ano) sobre o saldo não desembolsado do financiamento, exigida jun-
tamente com os juros e entrando em vigor 60 (sessenta) dias após a
assinatura do contrato;

X - despesas com inspeção e supervisão geral: em um se-
mestre determinado, o valor devido não poderá ser superior a 1% (um
por cento) do financiamento, dividido pelo número de semestres com-
preendido no prazo original de desembolsos.

§ 1º As datas de pagamento do principal, dos encargos fi-
nanceiros e dos desembolsos previstos poderão ser alteradas em fun-
ção da data de assinatura do contrato de empréstimo.

§ 2º É permitido ao mutuário, já devidamente autorizado por esta
Resolução, com o consentimento formal do fiador, observados os prazos e
montantes mínimos requeridos no contrato de empréstimo, exercer a op-
ção de conversão para uma taxa de juros fixa, de parte ou da totalidade dos
saldos devedores sujeitos à taxa de juros baseada na Libor, e uma nova
conversão de parte ou da totalidade dos saldos devedores do empréstimo
calculados a uma taxa de juros fixa para taxa de juros baseada na Libor.

§ 3º Para o exercício da opção referida no § 2º, é autorizada a
cobrança dos custos incorridos pelo BID na sua realização, assim como
o repasse ao devedor de eventuais ganhos decorrentes da conversão.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado
de São Paulo na contratação da operação de crédito externo referida
nesta Resolução.

§ 1º O exercício da autorização prevista no caput é condicio-
nado a que o Estado de São Paulo celebre contrato com a União para a
concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de
que tratam os arts. 155, 157 e 159, nos termos do § 4º do art. 167, todos
da Constituição Federal, e de outras garantias em direito admitidas, po-
dendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos neces-
sários para cobertura dos compromissos honrados diretamente das contas
centralizadoras da arrecadação do Estado ou das transferências federais.

§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da
Fazenda verificará e atestará a adimplência do Estado de São Paulo
quanto aos pagamentos e prestações de contas de que trata o art. 10
da Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal, bem como o cum-
primento das condições prévias ao primeiro desembolso.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente au-
torização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados a partir da
vigência desta Resolução.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 24 de maio de 2012.
Senador JOSÉ SARNEY

Presidente do Senado Federal

§ 1o As linhas de crédito devem ser criadas para contratação
em Municípios com situação de emergência ou estado de calamidade
pública, por eventos climáticos adversos, reconhecidos pelo Minis-
tério da Integração Nacional.

§ 2o Cabe ao Conselho Monetário Nacional estabelecer o
percentual dos bônus, os encargos financeiros, os prazos, os limites,
as finalidades e demais condições das linhas de crédito.

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de maio de 2012; 191º da Independência e 124º
da República.

DILMA ROUSSEFF
Gilberto José Spier Vargas

DECRETO No 7.727, DE 24 DE MAIO DE 2012

Remaneja temporariamente cargos em co-
missão para atividades da Comissão Na-
cional da Verdade, de que trata a Lei no

12.528, de 18 de novembro de 2011.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea "a", da Cons-
tituição,

D E C R E T A :

Art. 1o Fica aprovado o Quadro Demonstrativo dos Cargos em
Comissão da Comissão Nacional da Verdade, na forma do Anexo.

Art. 2o Ficam remanejados, da Secretaria de Gestão Pública
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para a Casa
Civil da Presidência da República, os seguintes cargos em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS:

I - um DAS 101.5;

II - dez DAS 102.4; e

III - três DAS 102.3.

§ 1o Os cargos em comissão remanejados destinam-se às
atividades da Comissão Nacional da Verdade, de que trata a Lei no

12.528, de 18 de novembro de 2011.

§ 2o Os cargos em comissão remanejados não integrarão a
estrutura permanente da Casa Civil da Presidência da República,
devendo constar nos atos de nomeação seu caráter de transitoriedade,
com remissão a este Decreto.

§ 3o Os cargos em comissão remanejados estarão automa-
ticamente extintos no dia 16 de maio de 2014, considerando-se exo-
nerados seus ocupantes.

Art. 3o A Comissão Nacional da Verdade editará, no prazo de
sessenta dias da entrada em vigor deste Decreto, regimento interno
detalhando sua forma de funcionamento e as competências da Se-
cretaria Executiva e da Assessoria.

Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de maio de 2012; 191o da Independência e 124o

da República.

DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Gleisi Hoffamann

ANEXO

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO
DA COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE

UNIDADE CARGO
No

DENOMINAÇÃO
CARGO

DAS

S E C R E TA R I A -
E X E C U T I VA

1 Secretário-Executivo 101.5

ASSESSORIA 10 Assessor 102.4
3 Assessor Técnico 102.3

DECRETO No- 7.728, DE 24 DE MAIO DE 2012

Autoriza a criação de linhas de crédito de
custeio no âmbito do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar -
PRONAF, com recursos dos Fundos Cons-
titucionais de Financiamento do Nordeste,
do Norte e do Centro-Oeste, com bônus de
adimplência.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 5o-A da Lei no 8.427, de 27 de maio de
1992, e no art. 8º-A da Lei no 10.177, de 12 de janeiro de 2001,

D E C R E T A :

Art. 1o Fica o Conselho Monetário Nacional autorizado a
criar linhas de crédito de custeio agrícola e pecuário no âmbito do
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRO-
NAF, com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do
Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, com a concessão de bônus de
adimplência sobre o valor de cada parcela paga até a data do ven-
cimento pactuado.

Atos do Poder Executivo
.

DESPACHOS DA PRESIDENTA DA REPÚBLICA

MENSAGEM

No- 209, de 24 de maio de 2012. Encaminhamento ao Senado Federal,
para apreciação, o nome do Senhor HUGO CARLOS SCHEUER-
MANN, Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região - RS,
para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro.

No- 210, de 24 de maio de 2012. Encaminhamento ao Senado Federal,
para apreciação, o nome do Senhor ALEXANDRE DE SOUZA
AGRA BELMONTE, Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 1a

Região - RJ, para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo
de Ministro.

No- 211, de 24 de maio de 2012. Encaminhamento ao Senado Federal,
para apreciação, do nome da Senhora ASSUSETE DUMONT REIS
MAGALHÃES, Juíza Federal do Tribunal Regional Federal da 1a

Região/DF, para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de
Ministra.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PORTARIA No- 204, DE 24 DE MAIO DE 2012

Dispõe sobre os procedimentos e rotinas a
serem utilizados no monitoramento dos
Grandes Devedores das Autarquias e Fun-
dações Públicas Federais

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atri-
buições que lhe conferem os incisos I, VI, XIII e XVIII do art. 4º da
Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, resolve:

Art. 1º A presente portaria cria o Grupo de Cobrança dos
Grandes Devedores (GCGD), a quem caberá o monitoramento da
cobrança administrativa e judicial relativa aos grandes devedores das
Autarquias e Fundações Públicas Federais, observados critérios de
solvabilidade dos mesmos.

Parágrafo único. Serão definidas em ato do Procurador-Geral
Federal, as Autarquias e Fundações Públicas Federais que terão seus
créditos monitorados nos termos desta portaria, bem como os pa-
tamares iniciais dos valores da dívida consolidada por devedor a
serem acompanhados.

Art. 2º As representações do Grupo de Cobrança dos Gran-
des Devedores serão instituídas em todas as Procuradorias Regionais
Federais e estarão vinculadas diretamente à Coordenação-Geral de
Cobrança e Recuperação de Créditos (CGCOB).

Art. 3º Nas Procuradorias Federais nos Estados, os Núcleos de
Ações Prioritárias (NAPs) poderão ser instados pela CGCOB a exer-
cer, a título de colaboração, as funções de monitoramento dos grandes
devedores, hipótese em que as respectivas atribuições serão exercidas
mediante coordenação da representação regional do GCGD.

Art. 4º Cabe ao Grupo de Cobrança dos Grandes Devedores:

I - acompanhar a execução de todos os procedimentos, no
âmbito administrativo ou judicial, que tenham por objeto a cobrança
dos créditos dos grandes devedores das Autarquias e Fundações Pú-
blicas Federais;

II - efetuar o ajuizamento e acompanhamento das execuções
fiscais propostas em face dos grandes devedores e o acompanhamento
de ações ou outros procedimentos judiciais que tenham por objeto a
discussão de créditos já constituídos ou a serem constituídos, in-
clusive em grau de recurso, observada a lista de grandes devedores
acompanhada por todos os GCGDs.

III - identificar e acompanhar permanentemente as ações,
inclusive as penais, que envolvam os grandes devedores ou seus
responsáveis legais, na área de atuação do GCGD;

IV - zelar pela atualização dos dados administrativos e pro-
cessuais das empresas sob sua responsabilidade nos sistemas infor-
matizados;

Presidência da República
.
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