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Art. 2º A habilitação a que se refere o artigo anterior é concedida a título
precário, podendo ser cancelada ou suspensa a qualquer momento, nos casos de
descumprimento das condições estabelecidas ou de infringência de disposições legais ou
regulamentares, sem prejuízo da aplicação de penalidade específica.

Art. 3º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União.

GUILHERME BIBIANI NETO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 9ª REGIÃO FISCAL
ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CURITIBA

EQUIPE DE GESTÃO DE OPERADORES ECONÔMICOS AUTORIZADOS
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 16, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020

Certifica como Operador Econômico Autorizado a
pessoa jurídica que especifica.

O CHEFE DA EQUIPE DE GESTÃO DE OPERADORES ECONÔMICOS AUTORIZADOS,
instituída por meio da Portaria MF nº 430, de 9 de outubro de 2017, que aprovou o
Regimento Interno da RFB, no uso da atribuição que lhe confere o art. 18 da Instrução
Normativa RFB nº 1.598, de 9 de dezembro de 2015, e tendo em vista o que consta do
requerimento de certificação OEA nº 3840 do Portal Siscomex, declara:

Art. 1º Certificado como Operador Econômico Autorizado, em caráter precário,
com prazo de validade indeterminado, na modalidade OEA-Conformidade Nível 2,
Importador, Exportador, THYSSENKRUPP ELEVADORES SA, inscrição no CNPJ sob nº
90.347.840/0001-18.

Art. 2º Esta certificação é extensiva a todos os estabelecimentos da pessoa
jurídica supracitada.

Art. 3º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União.

RINALD BOASSI

ANEXO

Observações:
a) conforme o disposto na alínea "d" do inciso I do art. 12 da Portaria RFB nº

1.098, de 2013, o ADE deverá ser publicado no DOU nos casos em que a legislação
aplicável

b) atos que não terão seus anexos publicados no DOU, excluir a página relativa
ao anexo deste modelo.

c) anexar ao e-dossiê uma cópia em arquivo editável para assinatura da
autoridade que expedir o ato e uma cópia para publicação.

d) a elaboração de atos no âmbito da RFB deve obedecer ao disposto na
Portaria RFB nº 2.142, de 27 de dezembro de 2018.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
RESOLUÇÃO BCB Nº 18, DE 22 DE SETEMBRO DE 2020

Altera o Regulamento da Centralizadora da
Compensação de Cheques (Compe), anexo à Circular
nº 3.532, de 25 de abril de 2011, que institui a
truncagem como procedimento padrão no âmbito da
Compe.

A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 22 de
setembro de 2020, com base no art. 11, inciso VI, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de
1964, e no art. 10 da Lei nº 10.214, de 27 de março de 2001, e tendo em vista o disposto
no art. 19, inciso IV, da primeira Lei, resolve :

Art. 1º O Regulamento da Centralizadora da Compensação de Cheques
(Compe), anexo à Circular nº 3.532, de 25 de abril de 2011, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 42. O cheque devolvido deve estar à disposição do cliente depositante em
até um dia útil, a partir do fim do prazo de bloqueio, na dependência da instituição
financeira em que o cheque foi acolhido.

§ 1º A instituição financeira deverá, mediante requisição do cliente,
disponibilizar o cheque devolvido na dependência da instituição financeira com a qual ele
mantenha relacionamento, em até:

I - dois dias úteis a partir da data de requisição, no caso de depósito feito na
mesma praça da dependência de relacionamento do cliente;

II - sete dias úteis a partir da data de requisição, no caso de depósito feito em
praça distinta daquela onde situada a dependência de relacionamento do cliente.

§ 2º O cheque pode ser devolvido em outra dependência, mediante acordo
entre o cliente e o remetente, não estando a devolução do documento ao cliente sujeita
a prazo regulamentar.

§ 3º As instituições participantes da Compe devem afixar aviso em local visível
em suas dependências, bem como comunicar os clientes pelos demais canais de
atendimento disponíveis, com informação clara, precisa, ostensiva e em língua portuguesa,
sobre a regra de que trata este artigo." (NR)

Art. 2º Ficam revogados:
I - os seguintes dispositivos do Regulamento da Compe, anexo à Circular nº

3.532, de 2011:
a) os incisos I e II do caput do art. 42; e
b) o parágrafo único do art. 42; e
II - a Circular nº 4.008, de 28 de abril de 2020.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor em 1º de outubro de 2020.

OTÁVIO RIBEIRO DAMASO
Diretor de Regulação

JOÃO MANOEL PINHO DE MELLO
Diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução

ÁREA DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO

INSTRUÇÃO NORMATIVA BCB Nº 18, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

Dá nova redação à Carta Circular nº 3.990, de 10 de
dezembro de 2019, que altera o Manual de Utilização
do Sistema de Controle de Remessa de Documentos
(CRD), de que trata a Carta Circular nº 3.644, de 28 de
março de 2014, para contemplar o novo procedimento
de tratamento de qualidade das informações
prestadas pelas Entidades Supervisionadas.

A Chefe do Departamento de Supervisão de Conduta (Decon) e os Chefes do
Departamento de Tecnologia da Informação (Deinf) e do Departamento de Monitoramento do
Sistema Financeiro (Desig), no uso da atribuição que lhes confere o art. 23, inciso I, alínea "a",
do Regimento Interno do Banco Central do Brasil, anexo à Portaria nº 84.287, de 27 de
fevereiro de 2015, com base, respectivamente, nos arts. 83, inciso IV, 62, incisos I e V, e no art.
77, inciso III, do referido Regimento, e tendo em vista o disposto no art. 2º da Carta Circular nº
3.644, de 28 de março de 2014, e na Portaria nº 95.212, de 16 de outubro de 2017, resolve:

Art. 1º A Carta Circular nº 3.990, de 10 de dezembro de 2019, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

"Art. 2° ....................................................................................................................
§ 1° O procedimento de tratamento de qualidade das informações referido no

caput será aplicado:
I - aos documentos sujeitos às normas do Plano Contábil das Instituições do

Sistema Financeiro Nacional (Cosif);
II - ao documento 5300 - Informações sobre Relacionamentos de

Cooperativa.
........................................................................................................................" (NR)
Art. 2º Esta Instrução Normativa BCB entra em vigor em 1º de outubro de 2020.

ANDREIA LAÍS DE MELO SILVA VARGAS
Chefe do Decon

HAROLDO JAYME MARTINS FROES CRUZ
Chefe do Deinf

GILNEU FRANCISCO ASTOLFI VIVAN
Chefe do Desig

INSTRUÇÃO NORMATIVA BCB Nº 19, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

Revoga o § 2º do art. 1º da Carta Circular nº 3.968, de
7 de agosto de 2019, que dispõe sobre as regras de
formação do identificador padronizado para as
operações de crédito, de que trata a Circular nº 3.953,
de 10 de julho de 2019, bem como o cronograma e
demais condições para sua implantação.

O Chefe do Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro (Desig) no
uso da atribuição que lhe confere o art. 23, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do
Banco Central do Brasil, anexo à Portaria nº 84.287, de 27 de fevereiro de 2015, com base
no art. 77, inciso III do referido Regimento, e tendo em vista o disposto na Resolução nº
4.571, de 26 de maio de 2017, e na Circular nº 3.953, de 10 de julho de 2019, resolve:

Art. 1º Fica revogado o § 2º do art. 1º da Carta Circular nº 3.968, de 7 de
agosto de 2019.

Art. 2º Esta Instrução Normativa BCB entra em vigor em 1º de outubro de
2020.

GILNEU FRANCISCO ASTOLFI VIVAN

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
SUPERINTENDÊNCIA-GERAL

SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES
COM O MERCADO E INTERMEDIÁRIOS

ATO DECLARATÓRIO Nº 18.109, DE 22 DE SETEMBRO DE 2020

O Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários da Comissão
de Valores Mobiliários autoriza WISHE PLATAFORMA DE INVESTIMENTO COLETIVO LTDA. ,
CNPJ nº 31.095.851/0001-99, a prestar serviço de Plataforma Eletrônica de Investimento
Participativo, nos termos do art. 18, inciso I, alínea 'a', combinado com o art. 16, inciso I,
ambos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e da Instrução CVM nº 588, de 13 de
julho de 2017.

FRANCISCO JOSÉ BASTOS SANTOS

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA
DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL

PORTARIA Nº 268, DE 18 DE SETEMBRO DE 2020

O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA - (INMETRO), no exercício da delegação de competência
outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, por meio da Portaria Inmetro nº 257, de 12
de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "b",
da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de dezembro de
2016, do Conmetro;

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para bomba medidora de
combustíveis líquidos, aprovado pela Portaria Inmetro nº 559/2016 e pela Portaria Inmetro
nº 294/2018; e,

Considerando os elementos constantes do processo Inmetro nº
0052600.008849/2020-18, resolve:

Alterar o subitem 5.2 "Especificação dos componentes" da Portaria
Inmetro/Dimel nº 95, de 17 de maio de 2019, publicada no D.O.U. em 22/05/2019, seção
1, página 24, e revogar a Portaria Inmetro/Dimel nº 41, de 11 de março de 2020, publicada
no D.O.U. em 13/03/2020, seção 1, página 28, de acordo com as condições de aprovação
especificadas disponível no sítio do Inmetro: http://www.inmetro.gov.br/pam/

PERICELES JOSÉ VIEIRA VIANNA

PORTARIA Nº 270, DE 22 DE SETEMBRO DE 2020

O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE
METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - (INMETRO), no exercício da delegação de
competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria Inmetro
nº 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no
subitem 4.1, alínea "b", da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8,
de 22 de dezembro de 2016, do Conmetro;

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para instrumentos de
pesagem não automáticos, aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/1994; e,

Considerando os elementos constantes do processo Inmetro nº
0052600.005980/2020-23, resolve:

Incluir nova saída do tipo USB, alterar a posição do nível do tipo bolha e
dar nova redação aos itens 4 e 7, da Portaria Inmetro/Dimel nº 241/2016, de acordo
com as condições especificadas disponível no sítio do Inmetro:
http://www.inmetro.gov.br/pam/

PERICELES JOSÉ VIEIRA VIANNA


