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DESPACHO DO CONSULTOR-GERAL DA REPÚBLICA
ADOT 0, para os fins e efeitos do artigo 21, item V, do

Decreto n o 99 244, de, 10 de maio de 1 990, as anexas Informações elabo-
radas pelo eminente Consultor da República, Doutor RUY CARLOS DE BARROS
MONTEIRO.

Sob censura. Brasília, 22 de agosto de 1 990.
'CÉU° SILVA

Consultor-Coral da República.
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i) forma de colocação: através de ofertas públicas,
nos termos da Resolução n, 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central:

j) autorização legislativa: Lei na 5.121, de 27 de

deverá ser exercida até o dia 15 de dezembro de 1990.

janeiro de 1989.	
Art. 35 - A autorilação de que trata esta Resolução

Art. 40 - Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

SENADO FEDERAL, EM 23 DE AGOSTO DE 1990

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, NELSON
CARNE/RO, Presidente, nos termos do art. 48, .item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte

RESOLOCIO
69 33, DE 1990

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeir0 a
elevar, temporariamente, o limite fixado no inciso
II do art. 30 da Resolução no 94, de 15 de dezembro
de 1989, do Senado Federal.

Art. 151 = É a Governo do Estado do Rio de Janeiro, na forma
prevista no art. 70 dá Resolução n2 94, de 15 de dezembro de 1989, do
Senado Federal, aUtorizado a elevar o limite previsto no inciso II do
art. 32 da Mesma Resolução no 94, de 1990, a fim de garantir operação
de confissão de dívida a ser celebrada entre a Companhia Metropolitana
do Rio de Janeiro (Metrô) e o Banco do Estado do Rio de Janeiro
(Banerj).

Art. 2 2 - A operação, no valor de Cr$ 10.679.067.183,24 (dez
bilhões, seiscentos e setenta e nove milhões, sessenta e sete mil,
cento e oitenta e três cruzeiros e vinte e quatro centavos), em 31 de
março de 1990, realizar-se-á de acordo com as seguintes condições:

setenta e nove milhões, sessenta e sete mil, cento e oitenta e três
a) valor: Cr$ 10.679.067.183,24 (dez bilhões, seiscentos e

cruzeiros e vinte e quatro centavos), em 31 de março de 1990;
b) prazos - de carência: doze meses;

- de amortização: doze meses;
c) encargos - juros: vinte e dois 	 por cento	 ao	 ano,

repactuados bimestralmente;
- correção monetária: com base na variação do

valor nominal do Bónus do Tesouro Nacional Fiscal (BIN Fiscal);
d) garantia: inclusão nas propostas orçamentárias do Estado,

encaminhadas durante a vigência do contrato, das dotações necessárias e
suficientes ao cumprimento de todas as obrigações resultantes do mesmo;
e

e) destinaçâo de operação: garantir a repactuação da divida
firmada entre o Metrô e o Banerj.

Art. 30 - A autorização de que trata esta Resolução deverá
ser exercida no prazo de doze meses a contar da data de sua publicação.

Art. 40 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

SENADO FEDERAL, EM 23 DE AGOSTO DE 1990

SENADOR NELSON CARNEIRO
(06. s/no de 23/08/90)
	

Presidente

Atos do Poder Executivo

Decreto no 99.470, de 23 de agosto de 1990.

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, o imOvel si-
tuado na Quadra 510 do Setor de Edi-
fícios Públicos Norte - SEPN, co
Brasília, Distrito Federal.

O PRESIDENTE DA REPOBLICA, ,no uso da - atribuição que lhe con-
fere o art. 84, inciso TV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos acto. 50, "h", e 60 do Decrete-lei no 3.365, de 21 de junho de
1941, e o que consta no Processo nO 00001.015205/90-91,

DECRETA:
Art. 10 Fica declarado de utilidade pública, para fins de

desapropriação, o imóvel localizado no lote de terreno no 8 da Quadra
510 do Setor de Edifícios Públicos Norte - SEPN, em Brasília, Distrito
Federal, de propriedade da CaiXa Econ6mica Federal, incorporado ao seu
patrimanio em virtude da extinção do Banco Nacional de Habitação, em
cumprimento e na forma prevista no art. 30 do Decreto-lei no 2.291, de
21 de novembro de 1986, constituído de terreno medindo 63,00m pelos la-
dos leste e oeste e 37,00m pelos lados norte e sul, perfazendo irco to-
tal de 2.33102 , limitando-se com os lotes nos 7 e 9 da mesma Quadra c
do mesmo Setor.

Art. 20 Fica o Conselho da Justiça Federal autorizado a pro-
mover, na forma da legislação vigente, a desapropriação do imóvel, con-
forme descrito no artigo anterior, com utilização de recursos orçamen-
tirios próprios.

Art. 30 A desapropriação a que se refere este Decreto é de-
clarada de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-lei no 3.365, de
21 de junho de 1941, cimo redação dada pela biso 2.786, -de 21 de
maio de 1956, para efeito de imediata imissão de posse.

Art. 40 Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
cão.

Art. 50 Revogam-se as disposições em Contrário.

Brasília, 23 de agosto de 1990; 1690 da Independência e 1020
da República.

FERNANDO COLLOR
Bernanh,Cobial

Presidência da República
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