
Disposicoes Gerais 

Art. 11 — As entidades beneficiadas 
corn aplicagOes de recursos do FUNDO fa-
rao ao Banco as seguintes concessOes: 

i) no caso de cursos, sera reservado 
1/3 (urn tergo) das matriculas para candida-
tos indicados pelo Banco ou por empresas 
por ele indicadas, atendida a exigencia de 
capacitacao tecnica; 

ii) preferencia, na escolha de tese e 
pesquisas, a temas relativos aos problemas 
de desenvolvimento econOmico, de interesse 
do Banco ou de empresas por ele indicadas; 

iii) nos casos em que pesquisas bem 
sucedidas derem lugar a exploracao indus-
trial de seus resultados, sera assegurado ao 
Banco o direto a percepgao de "royalties", 
participacao nos lucros, partes beneficiarias 
ou outra qualquer modalidade de remune-
raga°, a ser estabelecida em cada caso es-
pecifico. 

Art. 12 — 0 Banco promovera enten-
dimentos corn os seus mutuarios e corn as 
empresas e organizacOes interessadas, no 
sentido de facilitar o estagio, em suas ins-
talagOes, de alunos dos cursos subsidiados 
pelo FUNDO. 

Art. 13 — A gestao do FUNDO cabera 
ao Departamento Economic° do Banco, que 
propora a Superintendencia, para aprovacao 
da Diretoria, os atos normativos comple-
mentares que julgar necessarios a perfeita 
execucao do disposto nesta Resolugao. 

Art. 14 — Os programas anuais de apli-
cacao dos recursos do FUNDO serao apro-
vados pelo Conselho de Administracao. 

Art. 15 — As aplicagOes a conta do 
FUNDO serao autorizadas pela Diretoria, 
por proposta da Superintendencia e a luz 
de parecer emitido pelo Departamento Eco-
nOmico. 

Art. 16 — Dois anos apOs a criacao do 
FUNDO, a Superintendencia procedera a 
uma avaliacao completa dos resultados ob-
tidos, examinando, particularmente, a con-
veniencia e oportunidade de fundacao de 
um Centro Nacional de POs-Graduac,ao. 

Art. 17 — Esta Resolugao entra em vi-
gor nesta data, revogada a Resolucao n.° 
46/58, de 14-8-58, do Conselho de Adminis-
tracao, e as disposicOes em contrario. 

Rio de Janeiro, 29 de maio de 1964. 

GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS 

Diretor-Superintendente, no 
exercicio da Presidencia. 

FUNDO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISICAO DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIALS - FINAME 

Providencia de largo alcance no sentido 
de dinamizar as atividades do setor indus-
trial foi adotada pelo Govern°, com a insti-
tuicao do "Fundo de Financiamento para 
Aquisicao de Maquinas e Equipamentos In-
dustriais — FINAME", criado pelo Decreto 
n.° 55.275, de 22 de dezembro 

Nos termos do aludido Decreto, a Junta 
coordenadora das atividades do FINAME 
presidida pelo Presidente do BNDE, tendo 
ainda a participagao de urn Diretor da En-
tidade. Por outro lado, o BNDE foi desig-
nado gestor dos recursos do FINAME. 

Dada a importancia da criacao do Fun-
do, transcrevemos, em seguida, na Integra, o 
Decreto que instituiu o FINAME: 

DECRETO N.° 55.275, DE 22/12/1964 

Cria o "Fundo de Financiamento para 
Aquisicao de Maquinas e Equipamentos 
Industriais — FINAME" e da outras 
providencias. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, 
usando das atribuicOes que the confere o 
Artigo 87, item I, da Constituicao Federal, 
tendo em vista o Art. 10 da Lei n.° 1.628, 
de 1952, 

DECRETA: 

Art. 1.0  — Fica criado urn fundo de na- 
tureza contabil, sob a denominagao de "Fun- 
do de Financiamento para Aquisicao de 
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Maquinas e Equipamentos Industriais — 
FINAME", destinado a financiar as opera-. 
gOes de compra e venda de miquinas e equi-
pamentos de produgao nacional. 

Art. 2.° — 0 Fundo constituira uma 
conta grafica nos livros e papeis do Banco 
Nacional do Desenvolvimento Economic° 
(BNDE), e sera alimentado por: 

a) — emprestimos ou doaciies de enti-
dades internacionais, nacionais ou estran-
geiras e dentre estas, os recursos proveni-
entes da "Alianga para o Progresso"; 

b) — recursos colocados a sua disposi-
gao pelo Banco do Brasil S. A. e outras 
agencias financeiras da Uniao ou dos Esta-
dos; 

c) — recursos mobilizados pelo BNDE 
nos mercados interno e externo de capitais 
para o fim especifico de que trata este De-
creto; 

d) — rendimentos provenientes de suas 
operagOes, como reembOlso de capital, juros, 
comissOes, bonificagOes e outros. 

Art. 3.° — Destina-se o Fundo: I) a fi-
nanciar as indastrias operagOes de compra 
e venda de maquinas e equipamentos de 
produgao nacional, quer atraves de credit° 
ao comprador, quer ao vendedor; II) em  li- 

mites compativeis com suas possibilidades, 
a conceder financiamentos para projetos de 
implantagao de novas indastrias de pequeno 
porte e III) quando as possibilidades o per-
mitirem, a financiar a expansao das existen-
tes, de acOrdo corn criterios e limites fixados 
no respectivo Regulamento. 

Paragrafo unico — As operagOes finan-
ciaveis pelo Fundo contemplarao preferen-
cialrnente a compra e venda de maquinas-
ferramentas, equipamentos industriais e vei-
culos pesados, estendendo o Fundo seu cam-
eo de atuagao quando o permitirem seus 
recursos. 

Art. 49 — A aplicacao dos recursos do 
Fundo sera coordenada por uma Junta in-
tegrada pelo Presidente do BNDE, como seu 
Presidente, por urn Diretor do BNDE, in-
dicado pela Diretoria deste Banco, e por um 
representante de cada um dos seguintes 
setores: bancos regionais e estaduais de de-
senvolvimento; bancos comerciais e socie-
dades de financiamento. Os tres altimos 
componentes da Junta sera° designados, corn 
mandato de dois anos, renovavel por igual 
periodo, pelo Conselho Monetario, e, en- 

quanto nao constituido este, pelo Conselho 
da SUMOC. 

§ 1.° — 0 Presidente do BNDE sera o 
Presidente da Junta, com direito a voto em 
Codas as resolugOes desta, cabendo-lhe ainda 
o direito de veto e a representagao ativa e 
passiva do Fundo, celebrando os atos e con-
tratos de seu interesse e movimentando os 
recursos dentro das diretrizes tragadas pela 
Junta nos termos do Art. 5.°. 

§ 2.0  — Os vetos do Presidente sera° 
por este submetidos ao Ministro da Fazenda, 
a quern incumbe decidir. 

§ 39 — 0 Presidente do BNDE sera 
substituido, em seus impedimentos na Presi-
dencia da Junta, pelo Diretor do Banco 
membro da Junta, sendo este Ultimo subs-
tituido, enquanto durar o impedimento, por 
um dos diretores do Banco, designado pelo 
Presidente da Entidade. 

§ 4.0  — 0 Presidente da Junta designara 
o Secretario Executivo da mesma, o qual 
participara de suas reuniOes sem direito a 
voto. 

Art. 59 — Cabers a Junta coordenadora 
das aplicagOes do Fundo: 

a) a aprovagao de pianos de aplicagao 
e do Regulamento do Fundo; 

b) a fixagao de criterios para aplica-
cao dos recursos do Fundo, inclusive o 
estabelecimento de escalas de prioridade; 

c) a aprovagao de orgamentos e condi-
gOes gerais de operagao, bem como a fisca-
lizagao de sua execugao atraves dos agentes 
financeiros indicados no Artigo 6. 0  abaixo; 

d) a aprovagao dos contratos e dos 
acOrdos necessarios ao funcionamento do 
Fundo. 

Paragrafo Arlie() — Devera o Fundo 
utilizar-se, sempre que possivel, do quadro 
de pessoal do BNDE, corn os respectivos 
servigos e organizagao, podendo a Junta 
fixar razoavel cota para atender as despesas 
respectivas. 0 Banco do Brasil S. A., espe-
cialmente sua Carteira de Credito Agricola 
e Industrial, prestara ao Fundo a colabora-
gao que the fOr solicitada. 

Art. 6.° — As operagOes do Fundo de-
verao ser processadas: 

a) atraves do BNDE as de refinancia-
mento; 

b) atraves dos seus agentes financeiros, 
e mediante convenios corn eles assinados, as 
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operacOes de emprestimo e financiamento 
para a compra e venda de maquinas e equi-
pamentos de acardo corn as normas estabe-
lecidas pela Junta nos termos do Art. 5.°; 

c) atraves do BNDE e dos bancos re-
gionais de desenvolvimento, as operacoes do 
financiamento de projetos industriais de pe-
queno porte. 

Art. 7.0  — Sera° agentes financeiros do 
Fundo os bancos regionais e estaduais de 
desenvolvimento, os bancos comerciais e as 
sociedades de financiamento, as duas  ulti-
mas categorias desde que obtiverem para 
esse fim autorizagao da SUMOC, subordina-
dos todos as seguintes condigoes: 

a) inscrevam-se como agentes finan-
ceiros do Fundo; 

b) aceitem expressamente as modali-
dades de operacao estabelecidas no Artigo 
8.0, abaixo, e comprometam-se a observar as 
normas estabelecidas pelo Fundo; 

c) assumam co-responsabilidade como 
garantidores, financiadores e/ou endossantes. 

Art. 8.0  — As operaciies do Fundo terao 
as seguintes modalidades: 

a) contratos de abertura de credit° ce-
lebrados entre os seus agentes financeiros e 
as empresas industrials solicitantes de cre-
dit°, concedendo a estas uma linha de cre-
dit() para desconto de titulos representativos 
de contratos de venda, corn prazo de paga-
mento entre dois e cinco anos, a ser utilizado: 

I — por empresas industriais produtoras 
de maquinas e equipamentos dentro das ca-
tegorias indicadas no Art. 3. 0, acima, para 
desconto de duplicatas de sua emissao corn 
aceite dos compradores; 

II — por empresas industriais compra-
doras de maquinas e equipamentos referidos 
no Artigo 3.°, acima, para as duplicatas de 
sua responsabilidade e representativas de 
compra realizada. 

Do prego total das compras, nos casos 
previstos nos numeros I e II acima, poderao 
ser financiados pelo Fundo ate 50%, cabendo 
ao agente financeiro financiar corn recursos 
prOprios ate 20% e ficando o restante a 
cargo do comprador ou do vendedor. 

b) financiamento de projetos industri-
ais de pequeno parte, sejam os de implan-
tacao de novas indiistrias quando de aten-
dimento possivel corn os recursos do Fundo,  

sejam os de expansao das atualmente exis-
tenths. Para esse fim: 

I — 0 Regulamento do Fundo fixara os 
limites de financiamento a ser concedido a 
cada projeto industrial, as condigoes de pro-
cessamento do pedido, que deve ter rito 
sumario, podendo ser exigido do pretendente 
ao financiamento a apresentagao de projeto 
e de dados que possibilitem decisao rapida 
e segura seibre a operagao; 

II — 0 financiamento de projetos in-
dustrials podera ser feito atraves do BNDE 
e/ou dos bancos regionais e estaduais de 
desenvolvimento, e nao excedera de 60% do 
valor do investimento, podendo os bancos 
regionais e estaduais refinanciarem-se no 
"Fundo" na proporgao maxima de 40% do 
montante mutuado. 

§ 1.0  — As operacOes so serao acolhidas 
pelos agentes financeiros dentro das condi-
cOes usuais de seguranga bancaria, podendo 
ser exigidos dos solicitantes de credfto todos 
os elementos financeiros, econamicos e con-
tabeis necessarios, inclusive o exame de suas 
escritas. 

§ 2.0  — 0 regulamento do Fundo pre-
vera o mecanismo dessas operagiies, bem 
como a garantia de seu reembolso por parte 
dos agentes financeiros, que serao response-
veis pelas aplicagoes. No caso de abertura 
de credit°, os agente financeiros endossarao, 
em preto, ao Fundo, os titulos por ele rece-
bidos em garantia dos contratos, constituin-
do-se tais titulos, por essa forma, em penhor 
mercantil do contrato de abertura de credit°. 
A tradicao asses titulos ao Fundo se fare 
mediante termo. Os agentes financeiros se-
rao constituidos mandatarios do Fundo para 
proceder a cobranga e prestarao contas dos 
recebimentos de 15 em 15 dias. Podera o 
Regulamento do Fundo adotar garantias 
outras para o seu reembolso. 

§ 3P — 0 Regulamento do Fundo esta-
belecera a forma de aplicagao da clausula de 
correcao monetaria, para as operaciies de 
sua aplicacao. 

Art. 9P — 0 BNDE suprira os recursos 
necessarios para atender as despesas iniciais 
corn o funcionamento do Fundo. 

Art. 10 — Este Decreto entrara em vigor 
na data de sua publicacao, revogadas as dis-
posicOes em contrario. 

Brasilia, em 22 de dezembro de 1964, 
143.° da Independencia e 76.° da RepUblica. 
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