Seção 1
"Art. 2º O valor em aberto das operações decorrentes do contrato referido no
art. 1º não ultrapassará o montante agregado de US$60 bilhões, admitindo-se a realização
de operações até 31 de março de 2021." (NR)
Art. 2º Fica revogado o art. 1º da Resolução nº 4.794, de 2 de abril de 2020.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO
Presidente do Banco Central do Brasil
RESOLUÇÃO CMN Nº 4.851, DE 27 DE AGOSTO DE 2020
Altera disposições da Resolução nº 4.192, de 1º de
março de 2013, e da Resolução nº 4.279, de 31 de
outubro de 2013, e revoga a Resolução nº 4.679 e a
Resolução nº 4.680, ambas de 31 de julho de 2018,
que dispõem sobre a metodologia para apuração do
Patrimônio de Referência (PR).
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 27 de
agosto de 2020, com base no art. 4º, incisos VIII e XI, da referida Lei, no art. 20, § 1º, da Lei nº
4.864, de 29 de novembro de 1965, na Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974, e nos arts.
1º e 12 da Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, resolveu:
Art. 1º A Resolução nº 4.192, de 1º de março de 2013, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 5º .........................................................................
.......................................................................................
§ 13. Até 31 de dezembro de 2021, não devem ser incluídos no inciso VIII do caput
os créditos tributários de prejuízos fiscais e de base negativa de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido decorrentes de posição vendida em moeda estrangeira realizada com o objetivo
de proporcionar hedge da variação cambial de seus investimentos em sociedade controlada,
coligada, filial, sucursal ou agência domiciliada no exterior reconhecidos no período de 1º de
janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020.
§ 14. Após 1º de janeiro de 2022, os créditos tributários de que trata o § 13 devem
ser incluídos no inciso VIII do caput de acordo com o seguinte cronograma:
I - no mínimo 50% (cinquenta por cento), até 30 de junho de 2022; e
II - 100% (cem por cento), até 31 de dezembro de 2022." (NR)
"TÍTULO III
.......................................................................................
CAPÍTULO VI
DA EXTINÇÃO do saldo devedor de instrumentos autorizados a compor o Capital
Complementar e o Nível II
Art. 24-A. O Banco Central do Brasil poderá determinar a extinção do saldo
devedor de instrumentos autorizados a compor o Capital Complementar ou o Nível II do PR ou
a conversão desses instrumentos em ações da instituição emitente, nos termos do art. 11 da
Lei nº 12.838, de 9 de julho de 2013, quando considerar a medida necessária para viabilizar a
continuidade dessa instituição e, ao mesmo tempo, para mitigar riscos relevantes para o
regular funcionamento do sistema financeiro.
§ 1º Para os efeitos desta Resolução, caracterizam o risco à continuidade da
instituição o descumprimento de determinação do Banco Central do Brasil para aumentar os
montantes de PR, de Nível I ou de Capital Principal e, simultaneamente, a apuração de ao
menos uma das seguintes situações:
I - deterioração material:
a) do valor e da liquidez de seus ativos;
b) do seu estado de solvência; ou
c) da sua credibilidade, caracterizada por redução significativa do volume de
captações;
II - elevação do risco de inadimplência da qual resulte o acionamento dos
mecanismos de garantia e das salvaguardas das câmaras e dos prestadores de serviços de
compensação e liquidação, na forma da legislação específica do Sistema de Pagamentos
Brasileiro (SPB).
§ 2º Para os efeitos desta Resolução, caracteriza o risco relevante ao regular
funcionamento do sistema financeiro a possibilidade de a descontinuidade da instituição ensejar:
I - comprometimento das operações de outras instituições ou segmentos
relevantes do mercado que possa gerar incerteza quanto à solidez do sistema financeiro; ou
II - prejuízo significativo à oferta, em níveis adequados, de serviço considerado
essencial ao sistema financeiro.
§ 3º Os instrumentos autorizados a compor o Capital Complementar deverão ter
seu saldo devedor extinto ou ser convertidos em ações antes dos instrumentos autorizados a
compor o Nível II.
§ 4º O Banco Central do Brasil somente poderá determinar:
I - a extinção do saldo devedor de instrumento que apresente a cláusula de
extinção referida nos arts. 17, inciso XV, ou 20, inciso X, na forma nele estabelecida; ou
II - a conversão em ações de instrumento que apresente a cláusula de conversão
referida nos arts. 17, inciso XV, ou 20, inciso X, na forma nele estabelecida.
Art. 24-B. As instituições emitentes de instrumentos autorizados a compor o PR
devem elaborar e manter permanentemente atualizado plano de ação para a eventualidade
de ocorrência da extinção ou conversão previstas no art. 17, inciso XV, e no art. 20, inciso X.
§ 1º Do plano de ação referido no caput devem constar:
I - as medidas a serem tomadas para o cumprimento de eventuais obrigações e
outros procedimentos operacionais relacionados ao processo de extinção ou conversão;
II - as precauções e os procedimentos necessários para que a extinção ou a
conversão possa ocorrer de forma transparente e organizada.
§ 2º O plano de ação mencionado no caput deve fazer parte do plano de
contingência de capital estabelecido na Resolução nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017.
Art. 24-C. É de responsabilidade do conselho de administração ou, na sua
inexistência, da diretoria da instituição emitente de instrumentos elegíveis ao PR:
I - dar pleno conhecimento do plano de ação mencionado no art. 24-B aos
titulares de direitos sobre esses instrumentos;
II - divulgar e informar ao Banco Central do Brasil, segundo procedimentos
estabelecidos por essa Autarquia, as situações relativas à extinção ou conversão mencionadas
no caput do art. 24-B." (NR)
"Art. 29-A. O montante dos recursos dos fundos de que tratam a Lei nº 7.827, de 27
de setembro de 1989, o art. 10 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e a Lei nº 8.036, de
11 de maio de 1990, reconhecido no Nível II do PR fica limitado aos seguintes percentuais,
aplicados ao valor desses recursos computado no mencionado nível em 30 de junho de 2018:
I - 100% (cem por cento), até 31 de dezembro de 2019;
II - 90% (noventa por cento), a partir de 1º de janeiro de 2020;
III - 80% (oitenta por cento), a partir de 1º de janeiro de 2021;
IV - 70% (setenta por cento), a partir de 1º de janeiro de 2022;
V - 60% (sessenta por cento), a partir de 1º de janeiro de 2023;
VI - 50% (cinquenta por cento), a partir de 1º de janeiro de 2024;
VII - 40% (quarenta por cento), a partir de 1º de janeiro de 2025;
VIII - 30% (trinta por cento), a partir de 1º de janeiro de 2026;
IX - 20% (vinte por cento), a partir de 1º de janeiro de 2027;
X - 10% (dez por cento), a partir de 1º de janeiro de 2028; e
XI - 0% (zero por cento), a partir de 1º de janeiro de 2029.
§ 1º O limite de que trata o caput não se aplica aos recursos dos mencionados
fundos autorizados a compor o Nível II do PR após 2 de agosto de 2018.
§ 2º Aos recursos sujeitos ao limite estabelecido no caput não se aplicam os arts.
27, 28 e 29." (NR)
"Art. 31. .......................................................................
.......................................................................................
II - divulgação de informações relativas à apuração do PR;
III - cumprimento do disposto no § 2º do art. 16; e
IV - cumprimento do disposto nos §§ 13 e 14 do art. 5º.
............................................................................." (NR)
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Art. 2º A ementa da Resolução nº 4.279, de 31 de outubro de 2013, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Altera as disposições da Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012." (NR)
Art. 3º Ficam revogados:
I - a Resolução nº 4.679, de 31 de julho de 2018;
II - a Resolução nº 4.680, de 31 de julho de 2018; e
III - os seguintes dispositivos da Resolução nº 4.279, de 31 de outubro de 2013:
a) os incisos I e II do art. 1º; e
b) os arts. 2º, 3º e 4º.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor em 1º de outubro de 2020.
ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO
Presidente do Banco Central do Brasil
RESOLUÇÃO CMN Nº 4.852, DE 27 DE AGOSTO DE 2020
Altera o Regulamento Anexo I à Resolução nº 4.373, de
29 de setembro de 2014, que dispõe sobre aplicações
de investidor não residente no Brasil nos mercados
financeiro e de capitais no País e dá outras
providências.
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 27 de
agosto de 2020, com base nos arts. 4º, incisos V, VIII e XXXI, e 57 da referida Lei, no art. 1º da
Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, no art. 3º da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e no
art. 65, § 2º, da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, e tendo em vista o disposto na Lei nº
4.131, de 3 de setembro de 1962, resolveu:
Art. 1º O Regulamento Anexo I à Resolução nº 4.373, de 29 de setembro de 2014,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2º .........................................................................
.......................................................................................
§ 3º A Comissão de Valores Mobiliários disciplinará o registro a que se refere o
inciso II, podendo inclusive dispensar o investidor não residente pessoa física dessa
obrigação.
§ 4º Excetua-se da obrigação disposta no inciso III o investidor não residente pessoa
física." (NR)
"Art. 4º-A Os ativos financeiros e os valores mobiliários negociados, bem como as
demais modalidades de operações financeiras realizadas por investidor não residente pessoa
física, decorrentes das aplicações de que trata este Regulamento, devem observar as mesmas
disposições e procedimentos aplicáveis à prestação de serviços de custódia para investidor
residente pessoa física." (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 1º de outubro de 2020.
ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO
Presidente do Banco Central do Brasil
PORTARIA Nº 108.150, DE 27 DE AGOSTO DE 2020
Divulga alterações no Regimento Interno do Banco
Central do Brasil.
O Presidente do Banco Central do Brasil, no uso de suas atribuições, com
fundamento no art. 135 do Regimento Interno, anexo à Portaria nº 84.287, de 27 de fevereiro
de 2015, e tendo em vista a decisão adotada pelo Conselho Monetário Nacional em sessão de
27 de agosto de 2020, com base no art. 4º, inciso XXVII, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de
1964, resolve:
Art. 1º O Regimento Interno do Banco Central do Brasil, anexo à Portaria nº 84.287,
de 27 de fevereiro de 2015, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 4º ............................................................
..........................................................................
VI - Órgãos Colegiados constituídos pelo Presidente e pelos Diretores:
................................................................." (NR)
"Art. 11. ...........................................................
..........................................................................
IV - ....................................................................
..........................................................................
s) os programas de emissão de moeda comemorativa;
t) a programação anual de produção de cédulas e moedas;
V - .....................................................................
..........................................................................
g) os projetos de cédulas e moedas ou de suas respectivas alterações, com as suas
características gerais;
..........................................................................
VI - ....................................................................
..........................................................................
aa) os seguintes pleitos referentes a gestores de banco de dados:
1. registro para a recepção de informações de adimplemento oriundas de
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central;
2. cancelamento de ofício do registro, ressalvado o disposto no art. 17, inciso XIV,
alínea "v"; e
3. manutenção ou cancelamento do registro, na hipótese de alteração no grupo de
controle do gestor de banco de dados;
ab) solicitações de instalação, no País, de novas agências de instituições financeiras
domiciliadas no exterior;
ac) as condições específicas de cada oferta pública e a seleção das propostas de
compra e de venda de ativos privados em mercados secundários nacionais;
..........................................................................
VIII - ..................................................................
..........................................................................
c) a celebração de acordos, contratos e convênios cujo valor seja superior a
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais);
d) a cessão de uso de peças do acervo numismático e artístico do Museu de Valores
do Banco Central cujo valor seja superior a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais);
................................................................." (NR)
"Art. 12. ...........................................................
..........................................................................
V - .....................................................................
..........................................................................
b) o processo de prestação de contas anual do Banco Central ao TCU;
c) as proposições do CPC;
VI - ....................................................................
..........................................................................
f) as características gerais das cédulas e das moedas;
..........................................................................
XXV - submeter à Diretoria Colegiada os assuntos de competência das unidades que
lhe sejam diretamente subordinadas, com vistas a decisões e regulamentações necessárias;
................................................................." (NR)
"Art. 13. ...........................................................
..........................................................................
II - autorizar a divulgação das decisões da Diretoria Colegiada, assinando os
normativos decorrentes, inclusive as respectivas resoluções BCB, quando for o caso;
..........................................................................
XXI - ..................................................................
..........................................................................
c) a divulgação de instruções normativas pelas unidades da área, bem como de
comunicados, quando for o caso;
................................................................." (NR)
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"Art. 14. ...........................................................
I - ......................................................................
..........................................................................
g) o pagamento de despesas de exercícios anteriores de pessoal com valores iguais
ou superiores a R$30.000,00 (trinta mil reais), sendo vedada a subdelegação;
..........................................................................
XV - decidir sobre a programação anual de produção de cédulas e moedas e
submeter a proposta à Diretoria Colegiada;
..........................................................................
XXIII - ................................................................
..........................................................................
e) os projetos de cédulas e de moedas ou de suas respectivas alterações, com as
suas características gerais;
..........................................................................
XXVII - autorizar a adoção da licitação do tipo "melhor técnica" ou "técnica e
preço", ressalvada a atribuição do Presidente;
..........................................................................
XXIX - expedir normativos dispondo sobre utilização e distribuição dos espaços nos
imóveis do Banco Central;
XXX - aprovar:
a) as datas de lançamento em circulação de cédulas e de moedas;
b) a emissão de moeda comemorativa; e
XXXI - assinar, em conjunto com o Chefe do Deafi, a carta de representação relativa
às demonstrações financeiras do Banco Central." (NR)
"Art. 15. ...........................................................
..........................................................................
VI - propor à Diretoria Colegiada acordos de cooperação técnica a serem firmados
pelo Banco Central com outros bancos centrais, organismos e fóruns internacionais;
..........................................................................
X - negociar convênios e acordos de cooperação técnica com bancos centrais,
organismos e fóruns internacionais e articular ações de cooperação técnica que envolvam o
Banco Central;
..........................................................................
XV - coordenar o relacionamento do Banco Central com investidores internacionais
de portfólio;
XVI - coordenar o relacionamento do Banco Central com embaixadas;
XVII - representar o Banco Central na plenária da Network for Greening the
Financial System (NGFS) e promover a coordenação dos esforços das áreas do Banco Central
relacionados a finanças verdes e riscos climáticos; e
XVIII - coordenar, entre as áreas do Banco Central, o processo interno de seleção de
servidores do Banco Central para atuação no exterior e submeter lista final para escolha e
aprovação do Gabinete do Presidente, nos seguintes casos:
a) representante do Brasil em organismo ou grupo do qual o Banco Central
participe;
b) especialista na modalidade de destacamento (secondment) em entidade
estrangeira;
c) especialista integrante de missão trilateral de assistência técnica promovida por
organismo internacional." (NR)
"Art. 17. ...........................................................
..........................................................................
XIV - ..................................................................
..........................................................................
e) possibilidade de dispensa do cumprimento das condições para a aprovação de
nome de eleito ou nomeado para o exercício de cargo em órgão estatutário ou contratual nas
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil, aprovando ou indeferindo o respectivo nome, ressalvada a hipótese prevista no art. 96,
inciso XIV;
..........................................................................
j) elegibilidade de instrumentos para composição do Patrimônio de Referência (PR)
e pedidos de autorização para recompra ou resgate antecipado desses instrumentos,
ressalvada a hipótese prevista no art. 95, inciso I, alínea "i";
..........................................................................
v) os seguintes pleitos relativos a gestores de banco de dados:
1. manutenção ou cancelamento do registro para a recepção de informações de
adimplemento oriundas de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central, na hipótese de designação de diretor responsável que não
atenda às condições estabelecidas na regulamentação;
2. cancelamento do registro por ausência de designação de substituto para o
exercício das funções de diretor responsável, no caso de desligamento;
..........................................................................
XVIII - determinar o cancelamento da autorização para funcionamento de
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, ressalvada a competência do Deorf;
................................................................." (NR)
"Art. 20. ...........................................................
..........................................................................
XI - autorizar a divulgação de relatórios e anuários referentes ao crédito rural e ao
Proagro;
XII - indicar representantes do Banco Central para integrar a Comissão Especial de
Recursos (CER), bem como para participar de outros comitês, comissões e grupos técnicos,
convênios e acordos técnicos vinculados a sua área de atuação;
XIII - coordenar a elaboração do Comunicado do Comef." (NR)
"Art. 21. ...........................................................
I - ......................................................................
a) ao atendimento institucional;
..........................................................................
c) à promoção da cidadania financeira da população, compreendendo os aspectos
de inclusão financeira, de educação financeira e de proteção ao usuário de produtos e serviços
financeiros e de gestão do patrimônio histórico, artístico e numismático sob a guarda do Banco
Central, por meio de ações educativas voltadas a provê-lo de ferramentas e indicadores para a
tomada de decisões adequadas e conscientes, com foco na estabilidade do sistema financeiro
e no bem-estar financeiro do cidadão;
..........................................................................
VII - informar e solicitar informações a entidades de supervisão de conduta e
auditoria de observância de outros países sobre a situação de instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central;
VIII - submeter à Diretoria Colegiada propostas de decretação de regime de
resolução decorrentes da atuação do Decon, em conjunto com o Diretor de Fiscalização; e
IX - autorizar a cessão de uso de peças do acervo numismático e artístico do Museu
de Valores do Banco Central cujo valor seja igual ou inferior a R$20.000.000,00 (vinte milhões
de reais)." (NR)
"Art. 22. ...........................................................
..........................................................................
XI - ....................................................................
a) instrução normativa e comunicado, observadas as atribuições específicas do
Presidente;
................................................................." (NR)
"Art. 23. ...........................................................
I - ......................................................................
a) instrução normativa e comunicado, observadas as atribuições específicas do
Presidente ou do Diretor da área;
................................................................." (NR)
"Art. 24. ...........................................................
..........................................................................
X - acompanhar e monitorar o desenvolvimento de projetos e programas
corporativos de interesse do Diretor;
................................................................." (NR)
"Art. 25. ...........................................................
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..........................................................................
XV - ...................................................................
a) a celebração e a prorrogação de acordos, contratos e convênios, bem como a
correspondente rescisão contratual, cujos valores sejam iguais ou inferiores a R$1.000.000,00
(um milhão de reais), vedada a subdelegação;
................................................................." (NR)
"Art. 26. ...........................................................
..........................................................................
IV - ....................................................................
..........................................................................
b) o monitoramento da gestão estratégica, o planejamento institucional e boas
práticas de gerenciamento de projetos e programas corporativos no Banco Central, bem como,
de acordo com diretrizes estabelecidas pelo GRC, o aprimoramento da governança corporativa
e o acompanhamento do resultado institucional da Autarquia;
................................................................." (NR)
"Art. 28. ...........................................................
..........................................................................
XII - baixar normas estabelecendo os procedimentos a serem adotados nos
processos de planejamento, elaboração, execução, controle e alteração de projetos e
programas corporativos; e
................................................................." (NR)
"Art. 30-A. ........................................................
I - ......................................................................
a) os processos de gestão estratégica, de planejamento institucional e de
gerenciamento de projetos e programas corporativos no Banco Central;
..........................................................................
II - auxiliar as unidades do Banco Central no desenvolvimento de soluções
relacionadas à governança, ao planejamento, aos projetos e programas corporativos e à
elaboração de indicadores de gestão;
III - monitorar, no que couber, a execução de orientações e diretrizes estratégicas
do Banco Central;
IV - administrar o portfólio de projetos e programas corporativos e realizar ajustes
nos seus orçamentos, adequando-os às necessidades de equilíbrio orçamentário, de acordo
com o limite divulgado pelo Deafi e a priorização dada pela Diretoria Colegiada;
..........................................................................
X - .....................................................................
..........................................................................
c) ao gerenciamento do portfólio de projetos e programas corporativos do Banco
Central;
..........................................................................
XI - coordenar a elaboração do Relatório Integrado de Gestão (RIG), que integra a
prestação de contas do Banco Central ao Tribunal de Contas da União; e
................................................................." (NR)
"Art. 32. ...........................................................
..........................................................................
XXII - .................................................................
a) nomeação, posse e exercício de candidatos aprovados em concurso público;
................................................................." (NR)
"Art. 41. ...........................................................
..........................................................................
II - analisar representações e denúncias relacionadas à atuação dos servidores
ocupantes de cargo da Carreira de Especialista do Banco Central e instaurar, quando for o caso,
procedimento de natureza investigativa para avaliação do cabimento da instauração de
sindicância acusatória ou de processo administrativo disciplinar;
III - instaurar ou propor a instauração, de ofício ou a partir de representações e
denúncias, de sindicância acusatória ou de processo administrativo disciplinar para apurar
responsabilidade de servidores ocupantes de cargo da Carreira de Especialista do Banco
Central;
................................................................." (NR)
"Art. 43. ...........................................................
I - instaurar procedimento de natureza investigativa, sindicância acusatória,
processo administrativo disciplinar e sindicância patrimonial, bem como designar os membros
das respectivas comissões, quando envolver servidor da Carreira de Especialista do Banco
Central, no posto efetivo ou no exercício de função comissionada igual ou inferior a FDE-1 ou
equivalente;
II - submeter ao Presidente do Banco Central proposta de instauração de
procedimento de natureza investigativa, sindicância acusatória, processo administrativo
disciplinar e sindicância patrimonial, quando envolver servidor titular de função comissionada
superior a FDE-1 ou equivalente;
................................................................." (NR)
"Art. 44. ...........................................................
I - instaurar procedimento de natureza investigativa, de ofício ou para analisar
representações e denúncias recebidas pela Coger, relacionadas com a atuação de servidores da
Carreira de Especialista do Banco Central;
II - coordenar e supervisionar as atividades administrativas e as referentes ao
exame de procedimentos correcionais da competência da Corregedoria-Geral; e
III - substituir o Corregedor-Geral em seus afastamentos ou impedimentos legais ou
regulamentares, consoante designação nos termos regimentais." (NR)
"Art. 45. ...........................................................
..........................................................................
IV - atuar como Ouvidoria Interna do Banco Central do Brasil; e
V - receber denúncias de ilícitos e de irregularidades praticados contra o Banco
Central, inclusive por seus servidores, no exercício de suas atribuições, e encaminhar para
tratamento da unidade competente pela apuração." (NR)
"Art. 47. ...........................................................
..........................................................................
IV - promover e coordenar as atividades de apuração de Custos e de
Informações Gerenciais do Banco Central;
V - prestar serviços de consultoria e prover soluções às unidades do Banco
Central em assuntos relacionados a contabilidade, orçamento, execução financeira e
custos; e
VI - realizar ajustes nos limites orçamentários, adequando-os ao necessário
equilíbrio do orçamento, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Unidade
Setorial Orçamentária e com a priorização dada pela Diretoria Colegiada." (NR)
"Art. 48. ...........................................................
I - ......................................................................
..........................................................................
d) em conjunto com o Diretor de Administração, a carta de representação
relativa às demonstrações financeiras do Banco Central;
e) em conjunto com o chefe da Unidade gestora, a carta de representação
relativa às demonstrações financeiras dos Fundos e Programas administrados pelo Banco
Central;
................................................................." (NR)
"Art. 51. ...........................................................
..........................................................................
III - homologar resultados de concursos públicos para provimento de cargos
da Carreira de Especialista do Banco Central;
IV - nomear, empossar e dar exercício aos candidatos aprovados em concurso
público para provimento de cargos da Carreira de Especialista do Banco Central;
..........................................................................
X - .....................................................................
.........................................................................................................................
l) o pagamento de despesas de exercícios anteriores de pessoal com valores
até R$29.999,99 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove
centavos), sendo vedada a subdelegação;
................................................................." (NR)
"Art. 59. ...........................................................
I - prover a segurança de pessoas, processos, instalações, bens, valores e
informações, ressalvadas as competências de segurança da informação das demais
unidades;
II - prover segurança na guarda, no transporte e na destruição do
numerário;
III - gerir as atividades de inteligência e de contrainteligência voltadas à
segurança institucional;
IV - prover a segurança das autoridades internas do Banco Central e o apoio
logístico às autoridades externas em visita ao Banco Central;
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V - gerir os riscos operacionais e a continuidade de negócios relativos à
segurança institucional, em consonância com as orientações e diretrizes de gestão de
riscos do Banco Central;
VI - estabelecer diretrizes, regulamentos, normas e planos relativos à
segurança institucional;
VII - promover a constante atualização e modernização dos processos de
trabalho e tecnologias de segurança;
VIII - apresentar análise técnica sobre os impactos de atividades, ações e
projetos na segurança institucional;
IX - articular-se com órgãos e entidades externas, nacionais ou internacionais,
visando ao adequado funcionamento do Sistema de Segurança;
X - disseminar a cultura de segurança no Banco Central; e
XI - realizar a gestão de emergência.
................................................................." (NR)
"Art. 60. ...........................................................
I - definir e validar diretrizes, normas, propostas orçamentárias e planos
relativos à Unidade;
II - atuar como membro do Coseg;
III - submeter políticas e regulamentos à aprovação do Coseg;
..........................................................................
IV-A - manter o Coseg informado sobre situações de risco e de anormalidade
relacionadas à segurança do Banco Central, bem como propor as medidas necessárias ao
gerenciamento dos riscos detectados; e
................................................................." (NR)
"Art. 61. ...........................................................
I - definir a participação do Deseg nas operações de transporte de
numerário;
..........................................................................
II-A - acompanhar e aprovar alterações rotineiras em procedimentos
operacionais de segurança;
III - definir a estratégia de interlocução com órgãos de segurança e de
inteligência;
IV - elaborar o planejamento da segurança institucional;
V - identificar situações de riscos que devam ser imediatamente comunicadas
às instâncias superiores; e
VI - informar ao Deris sobre a necessidade de acionamento dos Planos de
Emergência." (NR)
"Art. 62. ...........................................................
..........................................................................
V - administrar os meios necessários para captar, custodiar em mídias digitais
corporativas e assegurar o consumo e publicação de informações;
VI - prover o ambiente tecnológico e o conhecimento técnico para a melhor
implementação da Política de Governança de Informação;
VII - definir e divulgar os valores de ressarcimento de serviços relativos ao
Sisbacen, observada a política estabelecida pela Diretoria Colegiada;
VIII - cooperar com as áreas de negócio do Banco Central:
a) na melhoria da resiliência cibernética no SFN;
b) no compartilhamento da percepção dos riscos associados às novas
tecnologias;
c) no fomento à adoção de boas práticas de segurança cibernética;
IX - fornecer assessoria técnica ao Banco Central em iniciativas estratégicas
relacionadas a inovações tecnológicas e segurança cibernética, incluindo fóruns de
participação da Autarquia; e
X - promover provas de conceito e experimentos técnicos com empresas e
entidades externas, por meio da constituição de laboratórios sobre inovação tecnológica,
bem como a coordenação de iniciativas internas e prospecções sobre o assunto em
conjunto com áreas de negócio do Banco Central." (NR)
"Art. 66. ...........................................................
I - ......................................................................
..........................................................................
b) os projetos de cédulas e de moedas ou de suas respectivas alterações, com
as suas características gerais;
..........................................................................
e) as propostas para emissão de moeda comemorativa ou de programas de
emissão de moeda comemorativa;
..........................................................................
g) as propostas de datas de lançamento em circulação de cédulas e de
moedas;
................................................................." (NR)
"Art. 70. ...........................................................
..........................................................................
V - elaborar e executar convênios e acordos de cooperação técnica com
bancos centrais, organismos e fóruns internacionais e articular ações de cooperação
técnica que envolvam o Banco Central;
VI - promover estudos, atividades de cooperação técnica e ações para
fortalecer a inserção internacional do Banco Central;
VII - acompanhar a conjuntura econômica internacional e monitorar as
condições macroeconômicas e de estabilidade financeira dos países, sendo responsável
por:
a) analisar os cenários econômico, financeiro e de comércio internacionais,
inclusive para o monitoramento das economias dos BRICS;
b) produzir análises da conjuntura econômica internacional para subsidiar a
Diretoria Colegiada em participações externas;
c) preparar estudos, projeções e cenários de riscos para a economia
internacional e apresentá-los nas reuniões do Copom, do Comef, do Comitê de Alocação
Estratégica das Reservas Internacionais (SAA-Alocação Estratégica) e outros fóruns
correlatos;
d) colaborar, de maneira integrada, com a preparação das demais unidades
envolvidas nas reuniões dos comitês referidos na alínea "c" no que se refere ao cenário
externo;
e) avaliar riscos e vulnerabilidades de origem externa e preparar cenários
externos para execução de testes de estresse do sistema financeiro;
..........................................................................
XV - coordenar a participação do Banco Central na Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e no Financial Stability Board (FSB),
sendo responsável por:
a) articular o posicionamento integrado do Banco Central na OCDE e no
FSB;
b) manter registro consolidado das atividades, participações e
posicionamentos oficiais das áreas do Banco Central na OCDE e no FSB;
c) atuar como ponto focal do Banco Central e representações brasileiras
frente à OCDE e ao FSB;
d) assegurar transparência e publicidade interna das ações referentes à OCDE
e ao FSB;
XVI - coordenar, orientar e avaliar servidores que, a cargo do Banco Central,
estejam atuando como Assessor Provido no Fundo Monetário Internacional (FMI) ou
como Adido em missão no exterior junto a representação diplomática brasileira com foco
no acompanhamento dos temas da Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE);
XVII - divulgar no Banco Central, sempre que informado por entidade externa,
oportunidades de atuação internacional para os servidores, tais como representação do
Brasil em organismo ou fórum internacional do qual o Banco Central participe, trabalho
na modalidade destacamento (secondment) e participação em missão de assistência
técnica promovida por organismo internacional; e
XVIII - exercer a Coordenação Nacional do Subgrupo de Trabalho nº 4 Assuntos Financeiros (SGT-4) do Mercosul e organizar a reunião do Mercosul Financeiro
quando da Presidência Pro Tempore Brasileira (PPTB)." (NR)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020083100021

ISSN 1677-7042

Nº 167, segunda-feira, 31 de agosto de 2020

"Art. 71. ...........................................................
..........................................................................
III - exercer a função de:
a) Coordenador Nacional do Subgrupo de Trabalho nº 4 - Assuntos Financeiros
(SGT4), do Grupo Mercado Comum do Mercosul;
..........................................................................
X - aprovar a preparação de avaliações, estudos e análises no âmbito da
operacionalização do Arranjo Contingente de Reservas dos BRICS e do ICBA;
XI - exercer a função de Diretor Suplente no Comitê Permanente do Arranjo
Contingente de Reservas dos BRICS;
XII - levar ao conhecimento do Copom os fatos mais relevantes relacionados
ao diagnóstico e prognóstico da conjuntura econômica internacional;
XIII - levar ao conhecimento do Comef os fatos mais relevantes relacionados
ao diagnóstico, prognóstico, identificação e avaliação dos riscos de origem externa; e
XIV - representar o Banco Central em reuniões de organismos e foros
internacionais que promovam cooperação técnica entre bancos centrais e instituições
afins, como:
a) Centro de Estudos Monetários Latino-Americanos (Cemla), como alterno do
Presidente do Banco Central;
b) Encontro de Bancos Centrais de Países de Língua Portuguesa (BCPLP); e
c) Rede de Desenvolvimento e Estabilidade Financeira (BID/EDF) do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID)." (NR)
"Art. 74. ...........................................................
..........................................................................
XII - declarar o cumprimento ou o descumprimento, total ou parcial, das
obrigações assumidas no termo de compromisso;
XIII - ..................................................................
a) câmaras e prestadoras de serviço de compensação e de liquidação;
b) entidades registradoras de ativos financeiros e valores mobiliários;
c) entidades de depósitos centralizados de ativos financeiros e valores
mobiliários; e
XIV - supervisionar a atividade de escrituração de duplicatas escriturais,
prestada pelas entidades registradoras de ativos financeiros e valores mobiliários ou
pelas entidades de depósitos centralizados de ativos financeiros e valores mobiliários."
(NR)
"Art. 75. ...........................................................
..........................................................................
V - .....................................................................
..........................................................................
g) ......................................................................
..........................................................................
3. entidades de depósitos centralizados de ativos financeiros e valores
mobiliários;
h) às ações de supervisão da atividade de escrituração de duplicatas
escriturais, prestada pelas entidades registradoras de ativos financeiros e valores
mobiliários ou pelas entidades de depósitos centralizados de ativos financeiros e valores
mobiliários." (NR)
"Art. 76. ...........................................................
..........................................................................
IV - ....................................................................
..........................................................................
b) ......................................................................
..........................................................................
3. entidades de depósitos centralizados de ativos financeiros e valores
mobiliários;
c) supervisão da atividade de escrituração de duplicatas escriturais, prestada
pelas entidades registradoras de ativos financeiros e valores mobiliários ou pelas
entidades de depósitos centralizados de ativos financeiros e valores mobiliários." (NR)
"Art. 81. ...........................................................
..........................................................................
V - definir as orientações para elaboração do PAS e aprová-lo em conjunto
com as demais unidades subordinadas ao Diretor da área;
VI - ....................................................................
..........................................................................
b) conglomerados prudenciais liderados por instituições bancárias, inclusive
das instituições de pagamento que deles participem; e
VII - decidir sobre a alteração do enquadramento das entidades
supervisionadas nos segmentos prudenciais previstos na regulamentação vigente." (NR)
"Art. 82. ...........................................................
..........................................................................
II - submeter ao chefe do Desup as propostas descritas nos incisos II, III, IV
e VII do art. 81." (NR)
"Art. 86. ...........................................................
I - ......................................................................
..........................................................................
e) conglomerados prudenciais que não possuam entre suas empresas
instituições financeiras bancárias de qualquer espécie;
f) conglomerados prudenciais integrados por instituições bancárias e liderados
por instituições não bancárias;
g) instituições de pagamento independentes;
h) instituidores de arranjos de pagamento;
i) associações de poupança e empréstimo;
..........................................................................
VII - realizar a supervisão de arranjos de pagamento, ressalvada a
competência do Decon;
................................................................." (NR)
"Art. 87. ...........................................................
..........................................................................
VI - ....................................................................
a) ......................................................................
..........................................................................
5. dos conglomerados prudenciais que não possuam entre suas empresas
instituições financeiras bancárias de qualquer espécie;
6. dos conglomerados prudenciais integrados por instituições bancárias e
liderados por instituições não bancárias;
7. das instituições de pagamento independentes;
8. dos instituidores de arranjos de pagamento;
9. das associações de poupança e empréstimo;
b) credenciamento e supervisão de entidade de auditoria cooperativa e de
empresa de auditoria independente, em relação às atividades de auditoria cooperativa;
c) supervisão de arranjos de pagamento, ressalvada a competência do
Decon;
..........................................................................
IX - informar ao Desup sobre indícios de irregularidades e situações de risco
e de tendências que possam afetar a liquidez e a solvência das administradoras de
consórcio sob a supervisão daquele Departamento;
X - responder pelos assuntos relativos ao monitoramento do Sistema de
Consórcios; e
XI - decidir sobre a alteração do enquadramento das entidades
supervisionadas nos segmentos prudenciais previstos na regulamentação vigente." (NR)
"Art. 88. ...........................................................
I - responder pelas atividades a seguir, excetuando-se, em todos os casos, os
temas de competência do Decon e do Derop:
a) supervisão prudencial:
1. das cooperativas de crédito;
2. das instituições financeiras não bancárias independentes;
3. das administradoras de consórcio independentes;
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4. dos bancos cooperativos e dos conglomerados prudenciais que liderem ou
onde estejam inseridos;
5. dos conglomerados prudenciais que não possuam entre suas empresas
instituições financeiras bancárias de qualquer espécie;
6. dos conglomerados prudenciais integrados por instituições bancárias e
liderados por instituições não bancárias;
7. das instituições de pagamento independentes;
8. dos instituidores de arranjos de pagamento;
9. das associações de poupança e empréstimo;
b) credenciamento e supervisão de entidade de auditoria cooperativa e de
empresa de auditoria independente, em relação às atividades de auditoria cooperativa;
c) supervisão de arranjos de pagamento, ressalvada a competência do
Decon;
..........................................................................
II - submeter ao chefe do Desuc as propostas descritas nos incisos II, III, IV, VII,
VIII, IX e XI do art. 87;
................................................................." (NR)
"Art. 95. ...........................................................
I - ......................................................................
..........................................................................
e) alterar seus estatutos ou regulamentos;
..........................................................................
h) captar depósitos de poupança rural e depósitos de poupança no âmbito do
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE);
i) eleger letra financeira subordinada extinguível para composição do Patrimônio
de Referência (PR), bem como recomprar ou resgatar antecipadamente esses
instrumentos;
..........................................................................
XII - estabelecer modelos de documentos para a instrução dos processos de
autorização cuja análise seja de competência do Deorf;
..........................................................................
XV - ...................................................................
a) arranjos de pagamento;
b) sistemas de liquidação, inclusive sob a forma de depósito centralizado,
câmaras e prestadoras de serviços de compensação e de liquidação;
c) sistemas de registro de ativos financeiros; e
XVI - analisar pedido de registro e de cancelamento de registro de gestores de
banco de dados para a recepção de informações de adimplemento oriundas de instituições
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central." (NR)
"Art. 96. ...........................................................
I - decidir sobre postulações de interesse de instituições sujeitas à autorização do
Banco Central e de integrantes do SPB, conforme o caso, relativas a:
..........................................................................
u) alteração nos regulamentos dos sistemas que realizam as atividades de
registro e de depósito centralizado de ativos financeiros em razão da inclusão de novo ativo
financeiro no rol de ativos elegíveis para registro ou para depósito centralizado pelo
sistema;
..........................................................................
XI - determinar o afastamento de membros de órgãos estatutários ou contratuais
com mandato em vigor nas instituições financeiras ou demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central, caso sejam constatadas, a qualquer tempo, circunstâncias,
preexistentes ou posteriores à sua eleição ou nomeação, que caracterizem o
descumprimento das condições previstas na regulamentação;
XII - estabelecer modelos de documentos para instrução de processos relativos a
assuntos examinados no Departamento;
..........................................................................
XIV - decidir sobre a possibilidade de dispensa do cumprimento de condições
relacionadas a protesto de títulos, cobranças judiciais, emissão de cheques sem fundos,
inadimplemento de obrigações e outras ocorrências ou circunstâncias análogas, para a
aprovação de nome de eleito ou nomeado para o exercício de cargo em órgão estatutário ou
contratual nas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central, aprovando ou indeferindo o respectivo nome;
XV - decidir sobre pedidos de cancelamento de agências de instituições
financeiras domiciliadas no exterior;
XVI - cancelar, a pedido:
a) o registro de gestores de banco de dados para a recepção de informações de
adimplemento oriundas de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central; e
b) a autorização para administrar grupos de consórcio; e
XVII - determinar o cancelamento da autorização para funcionamento de
administradoras de consórcio ou para administrar grupos de consórcio." (NR)
"Art. 97. ...........................................................
..........................................................................
XI - decidir sobre postulações de interesse das companhias securitizadoras de
crédito imobiliário relativas à autorização e ao cancelamento, a pedido, da autorização para
o exercício da função de agente fiduciário em emissão de letras imobiliárias garantidas;
XII - nos casos em que julgar necessário, exigir o cumprimento das condições
fixadas para autorização para funcionamento nos casos de aquisição ou expansão de
participação qualificada em administradora de consórcio, sociedade de crédito direto e
sociedade de empréstimo entre pessoas; e
XIII - dispensar integrante de comitê de auditoria de instituição financeira
autorizada a funcionar pelo Banco Central do tempo mínimo de efetivo exercício como
diretor da instituição." (NR)
"Art. 97-A. ........................................................
..........................................................................
V - elaborar propostas de normas de arranjos de pagamento instituídos pelo
Banco Central, ressalvadas as competências do Denor e as do Deban de que trata o art. 111,
inciso V, alínea "a";
..........................................................................
VII - propor ao Diorf ações para a mitigação de práticas de mercado que possam
inibir a concorrência, a eficiência ou a inovação no SFN e no SPB;
VIII - realizar estudos e propor diretrizes e ações sobre a organização e a
concorrência no SFN;
IX - compilar, manter, aperfeiçoar e disseminar estatísticas do SPB; e
X - gerenciar, ressalvadas as competências do Deban de que trata o art. 111,
inciso V, alínea "a", o arranjo de pagamentos instantâneos Pix, incluindo as seguintes
atividades:
a) propor o Regulamento do Pix e suas alterações;
b) operacionalizar o processo de adesão dos participantes ao Pix;
c) dar suporte e orientações aos participantes do Pix durante sua operação;
d) zelar pelo bom funcionamento do Pix e pela atuação dos participantes em
conformidade com o Regulamento;
e) realizar a interlocução com os participantes e demais entidades do setor
público e privado em temas relacionados ao Pix;
f) produzir estatísticas e informações gerenciais sobre o funcionamento do Pix;
g) conduzir a agenda evolutiva e de novas funcionalidades para o Pix; e
h) exercer a coordenação do Fórum Pix." (NR)
"Art. 99. ...........................................................
..........................................................................
X - indicar ao Diretor da área servidor para representar o Banco Central na
CER;
XI - decidir, em primeira instância, sobre a aplicação de custos financeiros às
instituições que apresentarem deficiência na aplicação de recursos do crédito rural; e
XII - assinar, em conjunto com o Chefe do Deafi, os balanços e balancetes do
Proagro e a respectiva carta de representação." (NR)
"Art. 108. .........................................................
..........................................................................
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III - executar convênios celebrados com a STN para a realização de leilão de
compra e venda de moeda estrangeira para investimentos no exterior, bem como a
realização de outras operações cambiais, inclusive derivativos;
IV - administrar as contas em moeda estrangeira de livre movimentação,
relacionadas aos contratos de swap de moedas locais, conforme parâmetros definidos pelas
autoridades competentes; e
V - comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional no mercado
secundário internacional." (NR)
"Art. 120. .........................................................
I - atender ao cidadão:
a) nas solicitações de informações apresentadas ao Banco Central, inclusive as
formuladas com base na LAI;
b) na apresentação de reclamações contra as entidades autorizadas a funcionar
pelo Banco Central;
..........................................................................
IV - promover o aperfeiçoamento dos serviços prestados pela unidade ao
cidadão;
................................................................." (NR)
"Art. 124. .........................................................
..........................................................................
IV - prover os serviços de secretaria-executiva do Fórum Brasileiro de Educação
Financeira (FBEF), no período em que servidor do Banco Central ocupar a presidência do
colegiado." (NR)
"Art. 125. .........................................................
..........................................................................
II - .....................................................................
..........................................................................
d) a cessão de uso de peças do acervo numismático e artístico do Museu de
Valores do Banco Central cujo valor seja inferior a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais);
e
III - supervisionar os serviços de secretaria-executiva do FBEF, no período em que
servidor do Banco Central ocupar a presidência do colegiado." (NR)
"Art. 129. .........................................................
..........................................................................
II - .....................................................................
..........................................................................
d) dar posse e exercício a candidatos aprovados em concurso público e nomeados
pelo Chefe do Depes;
..........................................................................
III - ....................................................................
..........................................................................
w) administrar as atividades relacionadas à biblioteca, exceto as relativas às
bibliotecas geridas pela PGBC;
..........................................................................
VI - representar o Banco Central perante entes públicos federais, estaduais e
municipais, podendo assinar ofícios, requerimentos e outros documentos necessários à
realização das atividades sob sua responsabilidade, conforme orientação da unidade
responsável; e
..........................................................................
IX - quanto à comunicação social, coordenar as atividades de comunicação
interna, relacionamento institucional e espaço cultural, bem como prestar apoio e suporte
técnico a eventos realizados no edifício-sede." (NR)
"Art. 132. Integram a estrutura do Banco Central os seguintes órgãos colegiados
constituídos pelo Presidente e pelos Diretores, com estrutura e regras de funcionamento
definidos em normativos específicos:
..........................................................................
III - Comitê de Política Monetária (Copom), com as atribuições de executar a
política monetária, definir a meta da Taxa Selic e seu eventual viés e analisar o Relatório de
Inflação; e
..........................................................................
VII - ...................................................................
..........................................................................
c) aprovar e monitorar os indicadores de gestão e suas respectivas metas;
d) monitorar os planos estratégicos institucionais do Banco Central.
................................................................." (NR)
"Art. 132-A. Integram ainda a estrutura do Banco Central os seguintes órgãos
colegiados, cuja estrutura e funcionamento se encontram em normativos específicos:
I - Comissão de Ética do Banco Central do Brasil (CEBCB), com a atribuição de
promover a adoção e a aplicação das normas do Código de Ética Profissional do Servidor
Público Civil do Poder Executivo Federal e do Código de Conduta dos Servidores do Banco
Central;
II - Comitê de Decisão de Processo Administrativo Sancionador (Copas), com as
atribuições de:
a) proferir decisão de primeira instância em processos administrativos
sancionadores; e
b) decidir sobre pleitos de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto
contra as suas decisões que envolvam:
1. as instituições supervisionadas pelo Banco Central e os integrantes do SPB;
2. os administradores, membros da diretoria, do conselho de administração, do
conselho fiscal, do comitê de auditoria e de outros órgãos previstos no estatuto ou no
contrato social das pessoas jurídicas referidas no item 1;
3. as pessoas físicas e jurídicas que prestem serviço de auditoria independente ou
de auditoria cooperativa para as pessoas jurídicas referidas no item 1 e seus administradores
e responsáveis técnicos;
4. as pessoas físicas e jurídicas que exerçam, sem a devida autorização, atividade
sujeita à supervisão ou à vigilância do Banco Central do Brasil;
III - Comitê de Acordo Administrativo em Processo de Supervisão (Coaps), com as
seguintes atribuições:
a) decidir sobre a aceitação ou rejeição de proposta de acordo administrativo em
processo de supervisão; e
b) declarar o cumprimento ou o descumprimento, total ou parcial, das obrigações
assumidas no acordo administrativo em processo de supervisão;
IV - Comitê de Decisão de Recurso e Reexame (Coder), com as seguintes
atribuições:
a) julgar, em segunda e última instância, os recursos interpostos contra as
decisões, proferidas em processos administrativos sancionadores, que negarem a atribuição
de efeito suspensivo ao recurso interposto contra a decisão de primeira instância; e
b) reexaminar, de ofício, as decisões que, em sede de processos administrativos
sancionadores, aplicarem penalidade de multa em valor superior a R$50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais); e
V - Comitê de Decisão de Termo de Compromisso (Coter), com a atribuição de
decidir sobre a aceitação ou a rejeição de proposta de termo de compromisso, inclusive
sobre os ajustes porventura necessários." (NR)
Art. 2º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Regimento Interno, anexo à
Portaria nº 84.287, de 2015:
I - inciso IV-A do art. 4º;
II - alínea "e" do inciso IV do art. 11;
III - alíneas "a", "b" e "d" do inciso V do art. 11;
IV - inciso XXII do art. 11;
V - inciso VII do art. 14;
VI - alínea "e" do inciso X do art. 14;
VII - inciso XII do art. 14;
VIII - alíneas "k" e "m" do inciso XIV do art. 17;
IX - alínea "a" do inciso XVI do art. 17;
X - alínea "b" do inciso II do art. 23;
XI - inciso XIV do art. 23;
XII - alínea "c" do inciso I do art. 48;
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XIII - alínea "l" do inciso II do art. 52;
XIV - incisos XII, XIII, XIV e XV do art. 59;
XV - inciso V do art. 66;
XVI - inciso V do art. 67;
XVII - alínea "b" do inciso III do art. 71;
XVIII - itens 1, 2 e 3 do inciso XIII do art. 74;
XIX - alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" do inciso I do art. 88;
XX - inciso II do art. 95;
XXI - itens 1, 2 e 3 do inciso XV do art. 95;
XXII - inciso II do art. 96;
XXIII - alínea "j" do inciso I do art. 99;
XXIV - inciso VI do art. 122;
XXV - alínea "c" do inciso II do art. 125;
XXVI - Título VI-A;
XXVII - item 3 da alínea "b" do inciso II do art. 129;
XXVIII - incisos VII e VIII do art. 129; e
XXIX - incisos I, IV, V, VI e VIII do art. 132.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 1º de outubro de 2020.

Nº 167, segunda-feira, 31 de agosto de 2020

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO
PORTARIA Nº 591, DE 24 DE AGOSTO DE 2020
A DIRETORA DE LICENCIAMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 33
da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 22, inciso I alínea "a", do Anexo I do
Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e considerando as manifestações técnicas
exaradas no Processo nº 44011.000181/2016-96, resolve:
Art.1º Aprovar o encerramento do Plano de Benefícios Wetzel Prev, CNPB nº
1999.0006-92, cessando-se os efeitos da Portaria SPC nº 177, de 15 de fevereiro de 2005,
exclusivamente com relação ao plano citado.
Art.2º Extinguir o código do CNPB - Cadastro Nacional de Planos de Benefícios do
Plano de Benefícios Wetzel Prev, CNPB nº 1999.0006-92, administrado pelo BB Previdência Fundo de pensão Banco do Brasil.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO

ANA CAROLINA BAASCH

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL FUNDOS DE GOVERNO
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Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020083100023
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