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Atos do Poder Legislativo
LEI Nº 13.728, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018
Altera a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de
1995, para estabelecer que, na contagem de
prazo para a prática de qualquer ato processual,
inclusive para a interposição de recursos, serão
computados somente os dias úteis.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1o A Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, passa a
vigorar acrescida do seguinte art. 12-A:

"Art. 12-A. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por
lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual,
inclusive para a interposição de recursos, computar-se-ão
somente os dias úteis."
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de outubro de 2018; 197o da Independência e
130o da República.
MICHEL TEMER
Torquato Jardim
Grace Maria Fernandes Mendonça

Atos do Senado Federal
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Eunício
Oliveira, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO
Nº 26, DE 2018
Altera a Resolução do Senado Federal nº 2,
de 1999, para incluir nova condição
financeira para a operação de crédito referida
em seu art. 1º.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 2º da Resolução do Senado Federal nº 2, de 1999,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º .....................................................................................
..........................................................................................................
III - ...........................................................................................
..........................................................................................................
f) ...............................................................................................
..........................................................................................................
3. o valor de R$ 204.200.958,95 (duzentos e quatro milhões,
duzentos mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco
centavos), a preços de 30 de setembro de 2018, provenientes de
títulos da dívida pública federal, monetizados e depositados no
Banco Bradesco S/A, agente financeiro sucessor do extinto banco
BEC, em garantia do saldo devedor do Contrato de Equalização de
Encargos Financeiros e de Alongamento de Dívidas Originárias do
Crédito Rural, de 28 de julho de 1996.
§ 1º ...........................................................................................
§ 2º O contrato de equalização referido na alínea "f" do inciso
III, após convalidado seu saldo entre a União e o Estado do Ceará,
será objeto de repactuação ao ser absorvido pelo Contrato de
Abertura de Crédito e de Compra e Venda de Ações." (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 31 de outubro de 2018
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Eunício
Oliveira, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
R E S O L U Ç Ã O
Nº 27, DE 2018
Autoriza o Município de Maceió (AL), a
contratar operação de crédito externo,
com garantia da República Federativa do
Brasil, com a Corporação Andina de
Fomento (CAF), no valor de até US$
70.000.000,00 (setenta milhões de dólares
dos Estados Unidos da América).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Município de Maceió (AL) autorizado a
contratar operação de crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, com a Corporação Andina de Fomento
(CAF), no valor de até US$ 70.000.000,00 (setenta milhões de
dólares dos Estados Unidos da América).
Parágrafo único. Os recursos da operação referida no
caput destinam-se a financiar parcialmente o "Programa de
Revitalização Urbana em Bairros de Maceió".
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá
ser realizada nas seguintes condições:
I - devedor: Município de Maceió (AL);
II - credor: Corporação Andina de Fomento (CAF);
III - garantidor: República Federativa do Brasil;
IV - valor: até US$ 70.000.000,00 (setenta milhões de
dólares dos Estados Unidos da América);
V - prazo total: 192 (cento e noventa e dois) meses, dos
quais até 54 (cinquenta e quatro) meses de carência, contados a
partir da data de assinatura do contrato de empréstimo;
VI - prazo de desembolso: até 6 (seis) meses para a
solicitação do primeiro desembolso e até 48 (quarenta e oito)
meses para a solicitação do último desembolso, contados a partir
da data de assinatura do contrato de empréstimo;
VII - cronograma estimativo de desembolso: US$
6.250.000,00 (seis milhões, duzentos e cinquenta mil dólares dos
Estados Unidos da América) em 2018, US$ 19.000.000,00
(dezenove milhões de dólares dos Estados Unidos da América) em
2019, US$ 20.000.000,00 (vinte milhões de dólares dos Estados
Unidos da América) em 2020, US$ 18.500.000,00 (dezoito milhões
e quinhentos mil dólares dos Estados Unidos da América) em
2021 e US$ 6.250.000,00 (seis milhões, duzentos e cinquenta mil
dólares dos Estados Unidos da América) em 2022;
VIII - amortização: em até 138 (cento e trinta e oito)
meses,
em
prestações
semestrais,
consecutivas
e,
preferencialmente, iguais, acrescidas dos juros no vencimento de
cada uma das parcelas, vencendo-se a primeira após 54 (cinquenta
e quatro) meses, contados a partir da data de assinatura do
contrato de empréstimo;
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