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Nº 243, segunda-feira, 21 de dezembro de 2015
Financiamento de que trata o art. 1º da Lei nº 10.177, de 2001,
contratadas no período de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro
2016, são os seguintes:
I - nas operações com a finalidade de investimento, inclusive
com capital de giro associado:
a) para empreendedores com receita bruta anual de até
R$90.000.000,00 (noventa milhões de reais), taxa de juros de 14,12%
a.a. (quatorze inteiros e doze centésimos por cento ao ano);
b) para empreendedores com receita bruta anual acima de
R$90.000.000,00 (noventa milhões de reais), taxa de juros de 15,29%
a.a. (quinze inteiros e vinte e nove centésimos por cento ao ano);
II - nas operações com a finalidade de capital de giro e
comercialização:
a) para empreendedores com receita bruta anual de até
R$90.000.000,00 (noventa milhões de reais), taxa de juros de 18,20%
a.a. (dezoito inteiros e vinte centésimos por cento ao ano);
b) para empreendedores com receita bruta anual acima de
R$90.000.000,00 (noventa milhões de reais), taxa de juros de 20,24%
a.a. (vinte inteiros e vinte e quatro centésimos por cento ao ano);
III - nas operações destinadas a financiamentos de projetos
de ciência, tecnologia e inovação, taxa de juros de 11,80% a.a. (onze
inteiros e oitenta centésimos por cento ao ano).
Art. 3º Sobre os encargos financeiros de que tratam os arts.
1º, 1º-A, 2º e 2º-A desta Resolução, será concedido bônus de adimplência de 15% (quinze por cento), desde que a parcela da dívida seja
paga até a data do respectivo vencimento.
........................................................................................" (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

"10 - O período de contratação do financiamento de capital
de giro para indústrias de torrefação e de café solúvel previsto no
MCR 9-6-1-"c"-I, relativamente ao ano de 2015, pode ser estendido
para até 29/2/2016." (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

II da alínea "a" poderão apresentar a documentação necessária para
formalização da renegociação até 30/6/2016." (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI
Presidente do Banco
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RESOLUÇÃO N o- 4.451, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015

RESOLUÇÃO N o- 4.452, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015

Dispõe sobre ajustes nas normas do Fundo
de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé).

Define os encargos financeiros e o bônus
de adimplência das operações realizadas
com recursos dos Fundos Constitucionais
de Financiamento para o período de 1º de
janeiro de 2016 a 31 de dezembro de
2016.

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº
4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho
Monetário Nacional, em sessão realizada em 17 de dezembro de
2015, tendo em vista as disposições do art. 4º, inciso VI, da Lei nº
4.595, de 1964, dos arts. 4º e 14 da Lei nº 4.829, de 5 de novembro
de 1965, e do art. 6º da Lei nº 10.186, de 12 de fevereiro de 2001,
resolveu:
Art. 1º O item 10 da Seção 9 (Linhas Transitórias) do Capítulo 9 (Fundo de Defesa da Economia Cafeeira - Funcafé) do
Manual de Crédito Rural (MCR) passa a vigorar com a seguinte
redação:

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº
4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho
Monetário Nacional, em sessão realizada em de dezembro de 2015,
com base no art. 4º, inciso VI, da Lei nº 4.595, de 1964, no art. 1º da
Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, resolveu:
Art. 1º A Resolução nº 4.395, de 30 de dezembro de 2014,
passa a vigorar acrescida do art. 2º-A e com nova redação para o art.
3º, da seguinte forma:
"Art. 2º-A Os encargos financeiros das operações realizadas
com os demais setores com recursos dos Fundos Constitucionais de
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RESOLUÇÃO N o- 4.453, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015
Altera a Resolução nº 4.171, de 20 de dezembro de 2012, que estabelece critérios, condições e prazos para a concessão de financiamentos ao amparo dos recursos do Fundo de
Desenvolvimento da Amazônia (FDA), do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) e do Fundo de Desenvolvimento do Centro Oeste (FDCO), entre outras condições.
O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2015, com base
no art. 4º, inciso VI, da Lei nº 4.595, de 1964, nas Medidas Provisórias ns. 2.156-5 e 2.157-5, ambas de 24 de agosto de 2001, na Lei Complementar nº 129, de 8 de janeiro de 2009, no art. 14 da Lei nº 12.712,
de 30 de agosto de 2012, nos arts. 2º, inciso VI, e 14 do Regulamento anexo ao Decreto nº 7.838, de 9 de novembro de 2012, nos arts. 2º, inciso VI, e 14 do Regulamento anexo ao Decreto nº 7.839, de 9 de novembro
de 2012, e nos arts. 2º, inciso V, e 13 do Regulamento anexo ao Decreto nº 8.067, de 14 de agosto de 2013, resolveu:
Art. 1º A Resolução nº 4.171, de 20 de dezembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º ..................................................................................................................
VIII - encargos financeiros:
.......................................................................................................
d) taxa efetiva de juros de 12% a.a. (doze por cento ao ano) até 13% a.a. (treze por cento ao ano), para as operações contratadas ou cuja consulta prévia tenha sido aprovada pela Sudam, Sudene ou Sudeco
e a carta consulta aprovada pelo agente operador de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016, conforme o Anexo I.
.....................................................................................................
Art. 3° ............................................................................................................
II - ......................................................................................................
d) de 9,50% a.a. (nove inteiros e cinquenta centésimos por cento ao ano) até 10,50% a.a. (dez inteiros e cinquenta centésimos por cento ao ano) sobre o saldo devedor de cada operação contratada ou cuja
consulta prévia tenha sido aprovada pela Sudam, Sudene ou Sudeco e a carta consulta aprovada pelo agente operador de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016, conforme o Anexo I.
...................................................................................................." (NR)
Art. 2º O Anexo I da Resolução nº 4.171, de 20 de dezembro de 2012, passa a vigorar na forma do anexo desta Resolução.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2016.
ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI
Presidente do Banco
ANEXO
(ANEXO I À RESOLUÇÃO Nº 4.171, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012)
ENCARGOS FINANCEIROS E REMUNERAÇÃO
Tipo
de Prioridade
Projeto
Setorial
da
Sudam/
Sudene/Sudeco

Prioridade
Infraestrutura
Espacial
da
Sudam/
Sudene/Sudeco

Encargo final ao tomador (em % a.a.)

A
B
C
D

x
x

5,0
5,5
6,0
6,5

x
x
x
x

x
x

Até 20.01.2014 De 21.01.2014 até De 01.01.2015
31.12.2014
31.12.2015
6,0
7,5
6,5
8,0
7,0
8,5
7,5
9,0

RESOLUÇÃO Nº 4.454, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015
Dispõe sobre auditoria cooperativa no segmento de cooperativas de crédito.
O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº
4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho
Monetário Nacional, em sessão realizada em 17 de dezembro de
2015, com base nos arts. 4º, inciso VIII, da referida Lei, 1º, § 1º, e 12
da Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, resolveu:
Art. 1º As cooperativas singulares de crédito, as cooperativas
centrais de crédito e as confederações de centrais devem ser objeto de
auditoria cooperativa, com periodicidade mínima anual, a ser executada por:
I - Entidade de Auditoria Cooperativa (EAC) constituída
como entidade cooperativa de terceiro nível, destinada exclusivamente à prestação de serviços de auditoria, integrada por cooperativas
centrais de crédito, confederações de centrais ou pela combinação de
ambas; ou
II - empresa de auditoria independente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Art. 2º As atividades de auditoria cooperativa de que trata o
art. 1º somente poderão ser executadas por EAC ou empresa de
auditoria independente credenciadas pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º Constituem requisitos mínimos para o credenciamento
mencionado no caput:
I - existência de estrutura operacional e administrativa compatível com a atividade a ser desempenhada, inclusive no que se
refere ao escopo, à área geográfica de atuação e à quantidade de
cooperativas e confederações auditadas;

Remuneração dos Recursos do Fundo (em % a.a.)
até De 01.01.2016
31.12.2016
12,0
12,25
12,75
13,0

II - designação de responsável técnico pelas atividades de
auditoria cooperativa;
III - comprovação, por diretores, gerentes e responsáveis
técnicos:
a) de conhecimentos técnicos específicos relativos ao segmento cooperativista, com ênfase em tópicos relativos a operações
realizadas por cooperativas de crédito, análise do desempenho operacional e da situação econômico-financeira, governança corporativa,
controles internos, gerenciamento de riscos, regulação financeira, relacionamento com clientes e usuários de produtos e serviços financeiros e prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do
terrorismo; e
b) de reputação ilibada; e
IV - previsão em estatutos e regimentos internos de:
a) critérios de governança que resguardem e garantam a
autonomia técnica das equipes de auditoria;
b) substituição periódica de todos os membros, com função
de gerência, da equipe envolvida na auditoria de cada cooperativa,
após a emissão de relatórios relativos a, no máximo, cinco exercícios
sociais completos; e
c) obrigatoriedade de participação em programa de educação
continuada, aplicável aos membros da equipe de auditoria, que possua, no mínimo, carga horária de quarenta horas anuais, com preponderância nos conhecimentos técnicos mencionados no inciso III,
alínea "a".
§ 2º Verificada, a qualquer tempo, pelo Banco Central do
Brasil, a existência de situação que possa afetar a autonomia técnica
das equipes de auditoria, as instituições mencionadas no caput do art.
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até De 21.01.2014
31.12.2014
5,0
5,0
5,0
5,0

até De 01.01.2015
31.12.2015
5,0
5,5
6,0
6,5

até De 01.01.2016
31.12.2016
9,5
9,75
10,25
10,5

até

1º devem providenciar sua regularização, que poderá implicar a substituição da executora do serviço de auditoria cooperativa.
§ 3º Constatada, a qualquer tempo, a inobservância dos requisitos mínimos estabelecidos no § 1º:
I - as atividades de auditoria cooperativa poderão ser consideradas sem efeito para fins de atendimento da regulamentação
vigente; e
II - o Banco Central do Brasil poderá cancelar o credenciamento da executora do serviço de auditoria cooperativa.
§ 4º O retorno dos membros com função de gerência à
equipe envolvida nos trabalhos de auditoria cooperativa de uma mesma instituição somente pode ser efetuado depois de decorridos três
anos, contados da data de sua substituição.
§ 5º O credenciamento previsto no caput deve ser renovado,
no mínimo, a cada cinco anos.
§ 6º O pedido de credenciamento de que trata o caput deve
ser instruído pela EAC ou empresa de auditoria independente, na
forma definida pelo Banco Central do Brasil, com documentos que
comprovem o atendimento às exigências previstas no § 1º.
Art. 3º A auditoria cooperativa deve abranger a avaliação da
instituição objeto de auditoria em relação:
I - à adequação do desempenho operacional e da situação
econômico-financeira;
II - à adequação e aderência das políticas institucionais;
III - à formação, à capacitação e à remuneração compatíveis
com as atribuições e cargos; e
IV - ao atendimento aos dispositivos legais e regulamentares,
inclusive no que se refere:
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