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ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 44, DE 2020

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 936, de 1º de abril de 2020, publicada, em Edição Extra, no
Diário Oficial da União no mesmo dia, mês e ano, que "Institui o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares
para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo
nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, e dá outras providências", tem sua vigência prorrogada pelo período de
sessenta dias.

Congresso Nacional, em 27 de maio de 2020
Senador DAVI ALCOLUMBRE

Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Atos do Senado Federal
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Davi Alcolumbre, Presidente, nos

termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

R E S O L U Ç Ã O
Nº 4, DE 2020

Autoriza o Município de São Gonçalo do Amarante
(RN) a contratar operação de crédito externo, com
garantia da República Federativa do Brasil, com o
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do
Prata (Fonplata), no valor de até US$ 34.000.000,00
(trinta e quatro milhões de dólares dos Estados Unidos
da América).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Município de São Gonçalo do Amarante (RN) autorizado a contratar

operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, com o Fundo
Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), no valor de até US$
34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de dólares dos Estados Unidos da América).

Parágrafo único. Os recursos da operação de crédito referida no caput destinam-se
a financiar parcialmente o "Programa de Ações Estruturantes de São Gonçalo do Amarante - RN
( P A ES ) " .

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas seguintes
condições:

I - devedor: Município de São Gonçalo do Amarante (RN);
II - credor: Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata);
III - garantidor: República Federativa do Brasil;
IV - valor: até US$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de dólares dos Estados

Unidos da América);
V - juros: taxa Libor de 6 (seis) meses acrescida de margem fixa a ser determinada

na data de assinatura do contrato de empréstimo;
VI - juros de mora: 20% (vinte por cento) da taxa anual de juros em caso de atrasos

no pagamento de juros e parcelas da amortização e 20% (vinte por cento) da taxa de comissão
de compromisso, em caso de atraso no pagamento dessa comissão;

VII - cronograma estimativo de desembolsos: US$ 3.395.444,00 (três milhões,
trezentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro dólares dos Estados Unidos
da América) em 2020, US$ 6.427.533,00 (seis milhões, quatrocentos e vinte e sete mil,
quinhentos e trinta e três dólares dos Estados Unidos da América) em 2021, US$ 8.274.720,00
(oito milhões, duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e vinte dólares dos Estados Unidos
da América) em 2022, US$ 8.134.938,00 (oito milhões, cento e trinta e quatro mil, novecentos
e trinta e oito dólares dos Estados Unidos da América) em 2023, e US$ 7.767.365,00 (sete
milhões, setecentos e sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e cinco dólares dos Estados
Unidos da América) em 2024;

VIII - comissão de compromisso: 0,4% a.a. (quatro décimos por cento ao ano),
aplicada sobre os saldos não desembolsados do empréstimo;

IX - comissão de administração: até 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento)
do montante do empréstimo;

X - prazo de amortização: 120 (cento e vinte) meses, após carência de até 60
(sessenta) meses.

§ 1º As datas de pagamento do principal e dos encargos financeiros e as datas dos
desembolsos previstos poderão ser alteradas em função da data de assinatura do contrato de
empréstimo, assim como os montantes estimados dos desembolsos em cada ano poderão ser
alterados conforme a execução contratual.

§ 2º Será exigida nova autorização do Senado Federal, caso ocorram, antes da
assinatura do contrato, alterações nas condições financeiras do empréstimo autorizado que
impliquem ônus superiores aos previstos nesta Resolução.

Art. 3º É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia ao
Município de São Gonçalo do Amarante (RN) na contratação da operação de crédito externo
referida nesta Resolução.

§ 1º O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que o
Município de São Gonçalo do Amarante (RN) celebre contrato com a União para a concessão
de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de que tratam os arts. 156, 158 e
159, nos termos do § 4º do art. 167, todos da Constituição Federal, e de outras garantias em
direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos
necessários para a cobertura dos compromissos honrados diretamente das contas
centralizadoras da arrecadação do Município ou das transferências federais.

§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Economia verificará e
atestará a adimplência do Município de São Gonçalo do Amarante (RN) quanto aos
pagamentos e prestações de contas de que trata o art. 10 da Resolução do Senado Federal nº
48, de 2007, e quanto ao pagamento de precatórios, bem como o cumprimento substancial das
condições prévias ao primeiro desembolso.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de 540
(quinhentos e quarenta) dias, contado a partir da entrada em vigor desta Resolução.

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

Senado Federal, em 27 de maio de 2020
Senador DAVI ALCOLUMBRE

Presidente do Senado Federal

Atos do Poder Executivo

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 973, DE 27 DE MAIO DE 2020

Altera a Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, que dispõe
sobre o regime tributário, cambial e administrativo das
Zonas de Processamento de Exportação.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62
da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º A Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 18-B. As pessoas jurídicas autorizadas a operar em Zona de Processamento
de Exportação ficam dispensadas de auferir e manter, no ano-calendário 2020, o
percentual de receita bruta decorrente de exportação para o exterior de que trata o
caput do art. 18." (NR)

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de maio de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes

DECRETO Nº 10.376, DE 27 DE MAIO DE 2020

Altera o Decreto nº 9.681, de 3 de janeiro de 2019,
que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das
Funções de Confiança da Controladoria-Geral da
União e remaneja cargos em comissão e funções de
confiança.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

D E C R E T A :

Art. 1º Ficam remanejados, na forma do Anexo I, os seguintes cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e Funções Comissionadas
do Poder Executivo - FCPE:

I - da Controladoria-Geral da União para a Secretaria de Gestão da Secretaria
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia: duas
FCPE 101.3; e

II - da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão
e Governo Digital do Ministério da Economia para a Controladoria-Geral da União:

a) um DAS 102.5;

b) duas FCPE 101.4;

c) uma FCPE 101.1; e

d) uma FCPE 102.3.

Art. 2º O Anexo II ao Decreto nº 9.681, de 3 de janeiro de 2019, passa a vigorar
na forma do Anexo II a este Decreto.

Art. 3º Os ocupantes das funções de confiança que deixam de existir na
Estrutura Regimental da Controladoria-Geral da União por força deste Decreto ficam
automaticamente dispensados.

Art. 4º Aplica-se o disposto nos art. 13 ao art. 19 do Decreto nº 9.739, de 28
de março de 2019, quanto ao regimento interno, ao registro de dados no Sistema de
Organização e Inovação Institucional do Governo Federal - Siorg, à permuta entre DAS e
FCPE e à realocação de cargos em comissão e funções de confiança na Estrutura
Regimental da Controladoria-Geral da União.

Art. 5º O Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União publicará, no
Diário Oficial da União, no prazo de trinta dias, contado da data de entrada em vigor deste
Decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão e das funções de confiança
a que se refere o Anexo II ao Decreto nº 9.681, de 2019, que indicará, inclusive, o número
de cargos e funções vagos, suas denominações e seus níveis.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor em 17 de junho de 2020.

Brasília, 27 de maio de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Wagner de Campos Rosário

ANEXO I

REMANEJAMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO DO GRUPO DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES-DAS E FUNÇÕES COMISSIONADAS DO PODER EXECUTIVO - FCPE

. CÓ D I G O DA S - U N I T Á R I O DA CGU PARA A SEGES/ME (a) DA SEGES/ME PARA A CGU (b)

. QTD VALOR TOTAL Q T D. VALOR TOTAL

. DAS 102.5 5,04 - - 1 5,04

. SUBTOTAL 1 - - 1 5,04

. FCPE 101.4 2,30 - - 2 4,60

. FCPE 101.3 1,26 2 2,52 - -

. FCPE 101.1 0,60 - - 1 0,60

. FCPE 102.3 1,26 - - 1 1,26

. SUBTOTAL 2 - - 4 6,46

. T OT A L 2 2,52 5 11,50

. SALDO DO REMANEJAMENTO (c = b - a) 3 8,98
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