
FINANCIAMENTO DE ELABORACAO DE PROJETOS 

Pela Resolugao n.° 149, de 16 de junho 
ultimo, de seu Conselho de Administracao, 
o BNDE adotou iniciativa de largo alcance 
no sentido de aumentar a sua contribuicAo 
ao aceleramento do processo de desenvolvi-
mento das regiOes e setores das atividades 
secundarias mais atrasadas do Pais, mediante 
o financiamento das despesas relacionadas 
corn a elaboracao de estudos e projetos es-
pecificos financiaveis pelo Banco. 

Dada a importancia da materia, trans-
creve-se, em seguida, o texto integral da 
citada Resolucao: 

RESOLUCAO N.° 149/64 

0 Conselho de Administracc5o, usando das 

atribuicoes que !he confere o Art. 13, letra 

"b", da Lei n.° 1 628, de 20 de junho de 

1952, combinado coin o Art. 9.°, letra "c", 

de Regimento Interne), e 

CONSIDERANDO que o processo de de-
senvolvimento econOmico podera revelar a 
existencia de pontos de estrangulamento, 
sem que se verifiquem iniciativas, quer do 
setor privado, quer do setor pUblico, para 
sua eliminacOo; 

CONSIDERANDO que a diminuicao dos 
desequilibrios regionais do desenvolvimento 
economic° do Pais constitui problema de 
alta importancia sob os milltiplos pontos-de-
vista econOmico, social e politico; 

CONSIDERANDO que existe uma ten-
dencia natural para a localizacao de muitos 
empreendimentos novos nos centros mais 
desenvolvidos, o que, a longo prazo, pode 
agravar os desequilibrios regionais existen-
tes, a menos que se promovam iniciativas 
adequadas a correcao dessa tendencia; 

CONSIDERANDO que o BNDE, como 
Orgao de fomento do desenvolvimento eco-
nomic°, pode promover a realizacao de es-
tudos e a elaboracao de projetos visando a 
correcgo da tendencia acima referida, sem-
pre que se verificar a ausencia de iniciati-
vas nesse sentido, quer do setor privado, 
quer do setor piablico; 

CONSIDERANDO que e do interesse do 
Banco e do Pais a elevacao do padrAn dos 
projetos que lhes sao apresentados para fins 
de concessao de colaboracfio financeira; 

CONSIDERANDO que a elaboracao des-
ses projetos implica em despesas que sac), 
legitimamente, uma parcela do investimento 
fixo a ser realizado; 

RESOLVE: 

Art. 1.° — Sera admitida a inclusao, en-
tre as aplicac5es que comp5em os investi-
mentos fixos financiaveis pelo Banco, das 
despesas em moeda nacional corn a elabora-
cao de projetos especificos destinados a im-
pulsionar o desenvolvimento, particularmen-
te das regiOes econOrnicamente menos de-
senvolvidas do Pais. 

Art. 2.° — 0 Banco promovera direta-
mente a elaboracao de projetos especificos 
para os fins definidos no artigo anterior 
sempre que se verificar ausencia de inicia-
tiva, quer do setor privado, quer do setor 
piablico, nesse sentido. 

Art. 3.° — Para o cumprimento do dis-
posto nos artigos 1.° e 2.° desta Resoluck) 
o Banco podera contratar firmas especiali-
zadas para a elaboracao do projeto ou de 
parte do mesmo ou utilizar pessoal do seu 
prOprio Quadro, quando possivel e conve-
niente. 

Paragrafo Unico — No caso da contrata-
cao de firmas especializadas sera a mesma 
feita mediante coleta de precos entre aquelas 
reconhecidamente idOneas e aparelhadas para 
a execucao das tarefas que lhes couberem. 

Art. 4.° — Entende-se por projeto, para 
fins do disposto nesta Resolucao, o conjunto 
dos estudos e pesquisas requeridos para o 
dimensionamento e localizacao do empreen-
dimento, sua adequacAo as condicOes de 
mercado e outras cuja consideracao se im-
ponha para o born exito da iniciativa e, 
bem assim, estimativa do investimento total 
necessario. 

Art. 5.° — Na selecao dos projetos a se-
rem elaborados o Banco levara em conta os 
programas e diretrizes dos OrgAos oficiais de 
planejamento existentes, de Ambito nacional 
ou regional. 

Art. 6.° — A indicacao dos projetos a 
serem elaborados sera encaminhada pela 
Superintendencia a Diretoria, ouvidos os 
Orgaos tecnicos do Banco. 
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Art. 7.° — A implantacao dos projetos 
elaborados na forma desta Resolucao sera 
confiada a empresa privada, estatal ou so-
ciedade de economia mista, que apresentar 
as melhores condigOes dentre as normalmen-
te exigidas pelo Banco. 

§ 1.0  — Na selegao da empresa a que 
sera deferida a implantagao do projeto serao 
observados, entre outros, os reauisitos de 
idoneidade e capacidade tecnica, podendo a 
Administragao do Banco estimular ou pro-
mover a criacao ou incorpornao de em-
presas para tal fim, 

§ 2.° — A Superintendencia propora aos 
Orgaos Colegiados, no prazo de 90 dias, nor- 

mas disciplinares para selecao das empresas 
previstas no paragrafo anterior. 

Art. 8.° — A Superintendencia, ouvida 
a Diretoria, baixara os atos de regulamenta-
cao que julgar necessarios ao perfeito cum-
primento do disposto nesta Resolucao. 

Art. 9.° — Esta Resolucao entra em vigor 
nesta data, revogadas as disposicaes em 
contrario. 

Rio de Janeiro, 16 de junho de 1964." 

GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS 

Diretor-Superintenden te, no 
exercicio da Presidencia 

ATIVIDADE OPERACIONAL DO BNDE 

JULHO A SETEMBRO DE 1964 

No 3.0  trimestre de 1964 a Administragao 
Superior do BANCO NACIONAL DO DE-
SENVOLVIMENTO ECONONICO aprovou 
as seguintes operacOes de credito: 

1) — BRASINCA S. A. — INDUSTRIA 
NACIONAL DE CORROSSERIAS DE A(0 

Localizacao: sac. Paulo, SP. 
Colaboracito autorizada: Financiamento 

no valor de Cr$ 308,0 milh5es aprovado em 
4/8/64, a conta dos recursos do 3. 0  e/ou 4.° 
AcOrdos do Trigo, relativamente a quota re-
servada as empresas privadas de capital na-
cional. 

Natureza do projeto: Ampliagao das ati-
vidades fabris da empresa, atraves da insta-
Ina° de uma secao de ferramentaria pesada 
na fabrica. 

2) — CENTRAL ELETRICA DE FUR-
NAS S. A. 

Localizacao: Minas Gerais e Sao Paulo. 
Colaboracao autorizada: Financiamento 

no montante de Cr$ 8,0 bilhOes, aprovado 
em 8/9/64. 

Natureza do projeto: Suplementacao de 
recursos destinados a conclusao do projeto 
de instalacao da Usina de Furnas, no rio 
Grande, em Minas Gerais, cuja capacidade 
total na 1.a etapa sera de 900 000 kW (6 
unidades de 150 000 kW cada uma). A usina 
vem operando normalmente desde 1963, 
quando entraram em funcionamento os dois 
primeiros grupos geradores. Em 1964, duas 
outras unidades entraram em operagao, es- 

tando prevista para 1965 a entrada em fun-
cionamento das unidades 5 e 6. 

3) — FRIGORIFICO ALVORADA S. A. 

Localizacao: Cabo, PE. 
Colaboracao autorizada: Financiamento 

de Cr$ 595,0 milhoes, aprovado em 22/9/64. 
Natureza do projeto: Instalacao de mata-

douro frigorifico, com capacidade de abate 
e industrializacao de 500 bovinos e 300 sui-
nos por dia. 

4) — COPERBO — CIA. PERNAMB'U-
CANA DE BORRACHA SINTETICA 

Localizacao: Cabo,PE. 
Colaboractio autorizada: Financiamento 

suplementar no valor de Cr$ 1 760,0 milh5es 
e operagao de "underwriting" no montante 
de Cr$ 445,0 milhOes, mediante subscric,ao 
de ac5es da empresa pelo BNDE, para pos-
terior repasse ao Govern() do Estado de Per-
nambuco. OperagOes aprovadas em 29/9/64. 

Natureza do projeto: Suplementagao de 
recursos para a conclusao do projeto de im-
plantagao, na "Cidade Industrial do Cabo", 
de fabrica de borracha sintetica, corn capa-
cidade para a producao anual de 27 500 tone-
ladas de polibutadieno, tendo o alcool como 
materia-prima basica principal. A instala-
cao da fabrica da COPERBO — que e o 
maior em.preendimento industrial em exe-
cucao no Nordeste — acha-se em fase final, 
corn cerca de 90% ja realizados, devendo sua 
entrada em operagao ocorrer nos primeiros , 
meses de 1965. 
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