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PROTOCOLO
3048/2021Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 311/2021. de autoria do Nobre Vereador Edivilson 

Leme Mendes e subscrito pelo Vereador Adilson Aparecido Pinto, encaminhamos as 

informagoes prestadas pela Secretaria Municipal da Fazenda por meio de seu

Memorando n° 137/2021/SMF. copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente /
A/ \\/

DANILO IAGHADO 
Prefeito MunXcipal

/

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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Memorando n° 137/2021/SMF

sistr
O.to'/our mi

Ao
Departamento Tecnico Legislative 
A/C Sra. Gerente

at

Cajamar 20 de outubro de 2021.

Em resposta ao vosso memorando 2.379/2021 
REQUERIMENTO N° 311/2021 do Vereador Edivilson Leme Mendes, subscrito pelo 
Vereador Adilson Aparecido Pinto.

Cabe informar que, a regulate do horario de funcionamento bancario e de 
competencia exclusiva do Conselho Monetario Nacional, tendo em vista o disposto 
art. 4°, inciso VIII da Lei n° 4.595, de 31/12/1964, conforme reda9ao a seguir:

“VIII - Regular a constituigdo, funcionamento e fiscalizagdo dos que 
exercerem atividades subordinadas a esta lei, bem como a aplicagdo das 
penalidades previstas ”

Dentro desse fundamento periodicamente o Banco Central publica resoli^oes do 
Conselho Monetario Nacional, dispondo a respeito dos horarios de atendimento 
publico, como exemplo: Resolu9ao n° 2.301 de 25/07/1996, Resolu9ao n° 2.932 de 
28/02/2002 e Resolu9ao CMN n° 4.880 de 23/12/2020, sendo essa a que esta em vigencia.

No entanto em 23/03/2020, foi promulgada a Circular 3.991 de 19/03/2020, que 
Dispoe sobre o horario de atendimento ao publico nas dependencias das institui9oes 
financeiras e demais institutes autorizadas a flmcionar pelo Banco Central do Brasil 
enquanto perdurar a situa9ao de risco a saude publica decorrente do novo Coronavirus 
(COVID-19). Em seu Art. 1° estabelece:

“Art. 1° Assegurada a prestagdo dos servigos essenciais a populagdo, 
instituigoes financeiras e demais instituigdes autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil devem ajustar o horario de atendimento ao publico de suas 
dependencias enquanto perdurar, no Pals, a situagao de risco a saude publica 
decorrente do novo Coronavirus (Covid-19), dispensada a antecedencia de 
comunicagdo de alteragdo, de que trata o art. 4°da Resolugdo n°2.932, de 28 de 
fevereiro de 2002.

DTE, referente ao

no

ao

as
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Pardgrafo unico. Os bancos multiples com carteira comercial, os buncos 
comerciais e as caixas economicas estdo dispensados do cumprimento, 
agendas, do hordrio obrigatdrio e ininterrupto de que trata o art. 1°, § 1°, inciso 
I, da Resolugdo n° 2.932, de 2002. ”

em suas

Desta Feita cumpre informar quanto ao requisitado que a CIRCULAR N° 3.991, 
DE 19 DE MAR£0 DE 2020, continua vigente, nao constando revoga9ao expressa, 
tambem nao existem pianos e/ou cronogramas de divulga^o publica para normalizatpao 
dos horarios de atendimento das agendas bancarias.

Sendo o queries cabe uma vez que prevalece a legislagao federal sobre a 
municipal na 1 imitate ou fixayao do horario de funcionamento de estabelecimentos
bancarios, em rela^ao aos quais o interesse nacional e maior que o “peculiar interesse 
local”.

Atenciosamente,

Michael Campos Cunha 
Secretario Municipal da Fazenda

. .... —
(li) 4446 - 0000 - PRA£A JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO, 30 

CENTRO - CAjAMAR / SP - CEP 07752-060
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Pesquisar Leciislat;ao

CIRCULAR N° 3.991 DE 19 DE MAR^O DE 2020

Data de assinatura: 19 de Margo de 2020

Ementa: Dispoe sobre o horario de atendimen:o ao publico nas dependencias das instituigoes financeiras e demais instituigoes 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil enquanto perdurar a situagao de risco a saude publica decorrente 
do novo Coronavfrus (Covid-19).

Situagao: Nao consta revogagao expressa

Chefe de Governo: JAIR BOLSONARO

Origem: Executive

Data de Publicagao: 23 de Margo de 2020
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Link: Texto integral

Referenda: Banco Central do Brasil (BC)

Alteragao:
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Veto:
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23/03/2020 CIRCULAR N” 3.991, DE 19 DE MARCO DE 2020 - CIRCULAR N° 3.991, DE 19 DE MARCO DE 2020 - DOU - Imprensa Nacional

DIARIO OFICIAL DA UNIAO
Publicado em: 23/03/2020 | Edigao: 56 | Segao: 11 Pagina: 91 

Orgao: Ministerio da Economia/Banco Central do Brasil/Diretoria Colegiada

CIRCULAR N° 3.991, DE 19 DE MAR£0 DE 2020

Dispoe sobre o horario de atendimento ao publico nas 
dependencias das instituigoes financeiras e demais instituigoes 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil enquanto 
perdurar a situagao de risco a saude publica decorrente do 
novo Coronavirus (Covid-19).

A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessao realizada em 19 de margo de 2020, 
com base no art. 9° da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e tendo em vista o art. 7°, inciso II. da 
Resolugao n° 2.932, de 28 de fevereiro de 2002, resolve:

Art. 1° Assegurada a prestagao dos servigos essenciais a populagao, as instituigoes financeiras e 
demais instituigoes autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem ajustar o horario de 
atendimento ao publico de suas dependencias enquanto perdurar, no Pais, a situagao de risco a saude 
publica decorrente do novo Coronavirus (Covid-19), dispensada a antecedencia de comunicagao de 
alteragao, de que trata o art. 4° da Resolugao n° 2.932, de 28 de fevereiro de 2002.

Paragrafo unico. Os bancos multiples com carteira comercial, os bancos comerciais e as caixas 
economicas estao dispensados do cumprimento, em suas agencias, do horario obrigatorio e ininterrupto 
de que trata o art. 1°, § 1°, inciso I, da Resolugao n° 2.932, de 2002.

Art. 2° As instituigoes de que trata o art. 1° devem afixar aviso em local visivel em suas 
dependencias, bem como comunicar os clientes, pelos demais canais de atendimento disponiveis, sobre o 
horario de atendimento e caso venham a instituir limitagao de quantidade de clientes e usuarios ou outras 
condigoes especiais de acesso as suas dependencias, destinadas a evitar aglomeragao de pessoas.

Art. 3° Esta Circular entra em vigor na data de sua publicagao.

OTAVIO RIBEIRO DAMASO
Diretor de Regulagao

Este conteudo nao substitui o publicado na versao certificada.

www.ln.gov.br/en/web/dou/-/clrcular-n-3.991-d0-19-d0-marco-d0-2O2O-249312262
1/1

http://www.ln.gov.br/en/web/dou/-/clrcular-n-3.991-d0-19-d0-marco-d0-2O2O-249312262


; 20/10/^021 12:59 Resolugao CMN n° 4.880 de 23/12/2020

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Resolu^ao CMN n° 4.880 de 23/12/2020

RESOLUgAO CMN N2 4.880, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020

Dispoe sobre o horario de atendimento ao publico nas dependencias das instituigoes autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem como sobre os dias uteis para fins de operagoes 
praticadas no mercado financeiro.

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 99 da Lei n2 4,595, de 31 de dezembro de 1964, torna publico que o Conselho 
Monetario Nacional, em sessao realizada de 18 a 23 de dezembro de 2020, com base no art. 42, inciso VIII, da mencionada Lei,

RESOLVED:

Art. I? Esta Resolugao dispoe sobre o horario de atendimento ao publico nas dependencias das instituigoes autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil e sobre os dias uteis para fins de operagoes praticadas no mercado financeiro.

§ l9 Para fins desta Resolugao, o horario de atendimento ao publico compreende o atendimento presencial e pelos 
terminals de autoatendimento nas dependencias das instituigoes.

§2-0 disposto nesta Resolugao nao se aplica as administradoras de consorcio e &s instituigoes de pagamento, que devem 
observar a regulamentagao emanada do Banco Central do Brasil no exercfcio de suas atribuigoes legais.

Art. 29 As instituigoes referidas no art. is podem estabelecer, a seu crit^rio e de forma independente, 0 horario de 
atendimento ao publico nas suas dependencias.

§ I9 O disposto no caput nao se aplica as agencias de bancos multiples com carteira comercial, de bancos comerciais e da 
Caixa Economica Federal, que devem observar o seguinte:

I - o horario minimo de atendimento presencial sera de cinco horas diarias ininterruptas, com atendimento obrigatorio no 
pen'odo de 12:00 as 15:00 horas, horario de Brasilia;

II - na Quarta-Feira de Cinzas, no dia 24 de dezembro e em casos excepcionais, tais como festividades locais ou eventos 
extraordinarios, pode ser estabelecido horario especial de atendimento ao publico, desde que garantido o pen'odo minimo de duas horas 
de atendimento presencial.

Q

§ 22 As instituigoes referidas no art. 12 devem divulgar 0 horario de atendimento ao publico em cada dependencia, em local 
e formato vislveis ao publico, e em seu sitio na internet.

Nao havera atendimento presencial no ultimo dia util do ano, admitindo-se naquele dia somente operagoes entre asArt. 32
instituigoes referidas no art. I9.

Art. 42 Caso a depend§ncia mantenha atendimento ao publico apos o horSrio limite a partir do qual nao e mais possivel a 
liquidagao de operagoes na sessao mais proxima em camaras ou prestadores de servigos de compensagao e de liquidagao, as operagoes 
realizadas nessa dependencia, apos esse horario, deverao integrar 0 movimento do primeiro dia util subsequente.

Paragrafo unico. O horario limite referido no caput deve ser divulgado, em cada dependencia, em local e formato visiveis ao
publico.

Art. 5- Na hipdtese de alteragao do horario de atendimento ao publico de dependencia, bem como nos casos referidos no 
art. 29, § l9, inciso II, o novo horario deve ser comunicado ao publico com antecedencia de, no minimo, trinta dias.

§ I9 A antecedencia mencionada no caput nao se aplica a hipdtese de ampliagao do horario de atendimento.

§ 29 A ampliagao do horario de atendimento pode ser definida em relagao a datas ou a periodos especlficos, bem como 
abranger a totalidade ou parte dos servigos prestados pela instituigao.

Art. 69 Nao sao considerados dias uteis, para fins de operagoes praticadas no mercado financeiro e de prestagao de 
informagdes ao Banco Central do Brasil, os sabados, domingos e feriados de ambito nacional, bem

I - a segunda-feira e a terga-feira de Carnaval; e
como:

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolugao CMN&numero=4880 1/2
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II - o dia dedicado a Corpus Christi.

Art. 7Q As instituigoes referidas no art. Is podem decidir sobre a suspensao do atendimento ao publico em suas 
dependencias, na hipotese de ocorrencia de calamidade publica, grave perturbagao da ordem interna ou casos que possam acarretar 
riscos a seguranga dos funcionarios, dos clientes e dos usucirios de servigos, considerados relevantes pelas proprias instituigoes.

Paragrafo unico. A decisao relativa a suspensao do atendimento ao publico, na forma prevista no caput, deve estar 
fundamentada em documentos pertinentes a cada situagao ou evento, tais como boletim de ocorrencia policial, relatorios de 
comunicagao do fato, laudo de sinistro de sociedade seguradora e notfcias veiculadas em jornais, entre outros, os quais devem ser 
mantidos na sede da instituigao a disposigao do Banco Central do Brasil pelo prazo de cinco anos, contados da data da respectlva 
ocorrencia.

Art. 8? Fica o Banco Central do Brasil autorizado a:

I - baixar as normas e a adotar as medidas julgadas necessarias £ execugao do disposto nesta Resolugao; e

II - decidir sobre o nao atendimento ao publico, no estrito interesse publico, em situagoes especiais que venham a se 
apresentar, em todo ou em parte do territorio nacional.

Art. 95 Ficam revogados:

I - a Resolugao n2 2.932, de 28 de fevereiro de 2002;

II - a Resolugao 3.180, de 29 de margo de 2004; e

III - o art. 17 da Resolugao n^ 4.072, de 26 de abril de 2012.

Art. 10. Esta Resolugao entra em vigor em is de margo de 2021.

Q

Bruno Serra Fernandes
Presidente do Banco Central do Brasil, substitute

®■ExposigaO-de motivos (BBE.403739kbL<httPs://www.bcb.Qov.br/Dre/normativos/busca/downloadVoto.asp? 
arQuivo=/Votos/CMN/2Q20126A/oto 1?6?n?0 CMN pdf>

DOU

Publicada no DOU de 24/12/2020, Segao 1, p. 99/100.

A Os textos nao substituem a publicagao no DOU e no Sisbacen.

Assunto

Dispoe sobre 0 horario de atendimento ao publico nas dependencias das instituigoes autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem 
como sobre os dias uteis para fins de operagdes praticadas no mercado financeiro.

Normas Vinculadas

Resolugao CMN

Referencias

Base Legal e Regulamentar, Citagoes e Revogagdes

• Lei n° 4.595/1964, arts. 4°, inciso VIII, e 9°.
• Altera, a partir de 1°/3/2021, Resolugao CMN n° 4.072/2012 - Revoga art. 17.
• Revoga, a partir de 1°/3/2021, Resolugdes CMN ns. 2.932/2002 e 3.180/2004.

/N
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RESOLUCAO N° 2932

Altera e consolida as normas que dispoem 
sobre o horario de fnncicnamento das 
institui^oes fmanceiras e demais instituigoes 
autorizadas a fiincionar pelo Banco Central do 
Brasil, bem como acerca dos dias uteis para 
fins de opera9oes praticadas no mercado 
financeiro.

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9° da Lei 4.595, de 31 de 
dezembro de 1964, toma publico que o CONSELHO MONETArIO NACIONAL, em sessao 
realizada em 28 de fevereiro de 2002, tendo em vista o disposto no art. 4°, inciso VIII, da 
mencionada lei, que atribui aquele Conselho competencia exclusiva e inconcorrente para 
disciplinar o horario de fimcionamento das institui9des integrantes do Sistema Financeiro 
Nacional, e considerando o fim dos programas de enfrentamento da crise de energia eletrica, de 
que trata a Medida Provisoria 2.198-5, de 24 de agosto de 2001,

RESOLVED:

Art. 1° Facultar as institui9oes financeiras e demais institui9oes autorizadas a 
fiincionar pelo Banco Central do Brasil o estabelecimento, a seu crit6rio e de forma 
independente, do horario de fimcionamento das respectivas sedes e demais dependencias, 
ressalvado o disposto no § 1°.

§ 1° Em se tratando de agencias de bancos multiples com carteira comercial, de 
bancos comerciais e da Caixa Economica Federal, deve ser observado o seguinte:

I - o horario minimo de expediente para o publico sera de cinco boras diarias 
ininterruptas, com atendimento obrigatorio no periodo de 12:00 as 15:00 boras, horario de 
Brasilia;

II - na Quarta-Feira de Cinzas, no dia 24 de dezembro e em casos excepcionais, 
tais como festividades locais ou eventos extraordinarios, pode ser estabelecido horario especial 
de fimcionamento, desde que garantido o periodo minimo de duas horas de atendimento ao 
publico.

§ 2° A agencia instalada em municipio onde nao haja outra agencia de banco 
comercial, de banco multiple com carteira comercial ou de caixas economicas nao esta sujeita ao 
horario minimo nem ao atendimento obrigatorio previstos no § 1°. (Redacao dada nela Resolucao 
n° 4.072. de 26/4/2012.1

§ 3° Cada dependencia e obrigada a divulgar, em local e formato visiveis 
publico, o respective horario de atendimento.

§ 4° A fixa9ao de horario prevista neste artigo independe de comunica9ao 
Banco Central do Brasil, inclusive nos casos referidos no § 1°, inciso II.

ao

ao
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Art. 2° Nao havera atendimento ao publico no ultimo dia util do ano por parte das 
instituigdes referidas no art. 1°, admitindo-se naquele dia somente operagdes entre as 
mencionadas instituigdes.

Art. 3° Quando a dependencia permanecer aberta apos o horario limite a partir do 
qual nao 6 mais possivel a documentagao alcangar a sessao de troca do Servigo de Compensagao 
de Cheques e Outros Papdis - SCCOP, todas as operagdes dessa dependencia efetuadas apos 
horario deverao integrar o movimento do primeiro dia util subseqiiente.

Paragrafo unico . Nos casos previstos neste artigo, a referida hora limite devera 
ser divulgada nos termos do art. 1°, § 3°.

Ai1. 4° Na hipotese de alteragao do horario de atendimento ao publico de 
dependencia, bem como nos casos referidos no art. 1°, § 1°, inciso II, o novo horario deve ser 
comumcado ao publico com antecedencia de, no minimo, trinta dias.

Art. 5° Nao sao considerados dias uteis, para fins de operagdes praticadas no 
mercado financeiro e de prestagao de informagoes ao Banco Central do Brasil, os sabados, 
domingos e feriados de ambito nacional, bem

I - a segunda-feira e a terga-feira de Camaval;

II - o dia dedicado a Corpus Christi;

III - o dia 2 de novembro.

Art. 6° Permanece facultada as instituigdes financeiras a prestagao dos seguintes

esse

como:

ser vigos:

I - (Revogado).(Revogado pela Resolucao n° 4.072, de 26/4/2012.1

II - recolhimento e entrega, domicilio, de numerario, cheques e outrosem
documentos compensaveis.

Paragrafo unico (Revogado) (Revogado pela Resolucao n° 4.072. de 26/4/2012.1

Art. 6°-A As instituigdes financeiras e demais instituigdes autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil podem decidir sobre a suspensao do atendimento ao publico em 
suas dependencias, quando assim justificarem estados de calamidade publica, grave perturbagao 
da ordem interna ou casos que possam acarretar riscos a seguranga dos funcionarios, dos clientes 
e dos usuarios de servigos, considerados relevantes pelas proprias instituigdes.

Paragrafo unico. A decisao relativa a suspensao do atendimento ao publico, na 
forma prevista neste artigo, deve estar fimdamentada em documentos pertinentes a cada situagao 
ou evento, tais como boletim de ocorrencia policial, relatorios de comunicagao do fato, laudo de 
simstro de sociedade seguradora e noticias veiculadas em jomais, dentre outros julgados 
importantes, os quais devern ser mantidos na sede da instituigao, a disposigao do Banco Central 

o Brasil, pelo prazo de cinco anos, contados da data da respectiva ocorrencia.
Resolugao n° 2.932, de 28 de fevereiro de 2002.
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Artigo 6°-A incluido pela Resolucao n° 3.180, de 29/3/2004.

Art. 7° Fica o Banco Central do Brasil autorizado a:

I - baixar as normas e a adotar as medidas julgadas necessarias a execugao do
disposto nesta resolugao;

II - decidir sobre o nao atendimento ao publico por parte das instituigoes 
fmanceiras e demais instituigoes autorizadas a funcionar pela referida Autarquia, no estrito 
interesse publico, em situagdes especiais que venham a se apresentar, em todo ou em parte do 
territorio nacional;

III - revogado.

Art, 7° com redacao dada pela Resolucao n° 3.180, de 29/3/2004.

Art. 8° Esta resolugao entra em vigor na data de sua publicagao, produzindo 
efeitos a partir de 11 de margo de 2002.

Par&grafo unico. A alteragao do horario de atendimento por parte das instituigoes 
referidas no art. 1°, em decorrencia do disposto nesta resolugao, nao se aplica a exigencia de 
comunicagao ao publico com antecedencia minima de trinta dias, na forma prevista no art. 4°.

Art. 9° Ficam revogadas, a partir de 11 de margo de 2002, as Resolugoes 2.301, 
de 25 de julho de 1996, 2.839, de 1° de junho de 2001, e 2.875, de 26 de julho de 2001, e as 
Circulares 3.040, de 8 de junbo de 2001, e 3.065, de 10 de outubro de 2001, passando as 
referencias constantes da Circular 2.890, de 20 de maio de 1999, e da Carta-Circular 2.876, de 21 
de outubro de 1999, as Resolugoes 2.516, de 29 de junho de 1998, e 2.596, de 26 de margo de 
1999, respectivamente, ambas revogadas pela Resolugao 2.875, a dizer respeito a esta Resolugao.

Brasilia, 28 de fevereiro de 2002

Arminio Fraga Neto 
Presidente

Este texto nao substitui o pubhcado no 0OU e no Sisbacen

Resolugao n° 2.932, de 28 de fevereiro de 2002.
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RESOLUCAO N° 2301

Dispoe sobre o horario de atendimento ao 
publico por parte das instituigoes fmanceiras e 
demais instituipoes autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil.

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9° da Lei n0 4.595, de 
31.12.64, toma publico que o CONSELHO MONETARIO NACIONAL, em sessao realizada em 
25.07.96, tendo em vista o disposto no art. 4°, inciso VIII, da mencionada Lei, que atribui aquele 
Colegiado competencia exclusiva e inconcorrente para fixar o horario de atendimento ao publico 
das institui9oes integrantes do Sistema Financeiro Nacional,

RESOLVE U:

Art. 1° Facultar as instituigoes fmanceiras e demais institui9oes autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil o estabelecimento, a seu criterio, do horario de 
atendimento ao publico nas respectivas sedes e demais dependencias, observado o seguinte:

I - o horario minimo de expediente para o publico sera de 5 (cinco) horas diarias 
ininterruptas, com atendimento obrigatorio no periodo de 12:00 as 15:00 horas, horario de 
Brasilia;

II - cada dependencia e obrigada a afixar, em local visivel ao publico, quadro 
contendo o respective horario de atendimento.

Paragrafo 1° A fixapao de horario prevista neste artigo independe de comunica9ao 
ao Banco Central do Brasil, inclusive em casos excepcionais, tais como festividades locais ou 
eventos extraordinarios, hipotese em que a institui9ao podera estabelecer horario especial de 
atendimento ao publico.

Paragrafo 2° Nao estao sujeitos ao horario minimo e ao atendimento obrigatorio
de que trata o inciso I:

I - as cooperativas de credito, exceto as cooperativas de credito popular (tipo
Luzatti);

II - as agendas pioneiras;

HI - os postos de atendimento bancario - PAB;

IV - os postos de atendimento cooperatives - PAC.

Art. 2° Quando a dependencia permanecer aberta apos o horario limite a partir do 
qual nao e mais possivel a documenta9ao alcazar a sessao de troca do Servi90 de Compensa9ao 
de Cheques e Outros Papeis (SCCOP), todas as opera9des dessa dependencia efetuadas apos 
horario integrarao o movimento do dia seguinte.

esse
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Paragrafo unico. Nos casos previstos neste artigo, essa hora limite devera constar 
do quadro mencionado no inciso II do artigo anterior.

Art. 3° Em caso de altera9ao do horario de atendimento de dependencia, inclusive 
o atualmente adotado, o novo horario devera ser comunicado ao publico com antecedencia de, no 
minimo, 30 (trinta) dias.

Art. 4° Face ao contido no paragrafo 2° do art. 1°, fica alterado o art. 3° do 
Regulamento Anexo HI a Resolu^ao n° 2.099, de 17.08.94, que passa a vigorar com a seguinte 
reda9ao:

“Art. 3° Agenda Pioneira e aquela instalada em pra9a desassistida de qualquer 
outra agencia de banco multiple com carteira comercial, banco comercial ou caixa economica.”

Art. 5° Permanece facultada as institutes fmanceiras a presta9ao dos seguintes
servi9os:

1 - atendimento bancario por meio de estmturas especiais instaladas em area 
contigua a de agencia em funcionamento;

II - recolhimento e entrega, a domicxlio, de numerario, cheques e outros
doemnentos compensaveis.

Paragrafo unico. Relativamente aos servts mencionados no inciso I, deve ser
observado:

I - os registros dos servts executados devem ser incorporados a contabilidade da
respectiva agencia;

II - sua implanta9ao deve ser comunicada ao Banco Central do Brasil.

Art. 6° A inobservancia do disposto nos arts. 1°, inciso II, 2°, paragrafo unico, e 3° 
sujeitara a instituto ao pagamento de multa na forma prevista na Resohto n° 2.228, de 
20.12.95.

Art. 7° Fica o Banco Central do Brasil autorizado a baixar as normas e adotar as 
medidas julgadas necessarias a execu9ao do disposto nesta Resohto.

Art. 8° Esta Resohto entra em vigor na data de sua publica9ao.

Art. 9° Ficam revogados as Resohtes n°s 428, de 26.05.77, 1.457, de 27.01.88, e 
1.484, de 25.05.88, o inciso IV do art. 4° do Regulamento Anexo III a Resohto n° 2.099, de 
17.08.94, e as Circulares n°s 1.066, de 29.08.86, 1.291, de 11.02.88, 2.465, de 18.08.94, e 2.630 
de 01.11.95.

Brasilia, 25 de julho de 1996.

Gustavo Jorge Laboissiere Loyola
Resolu9ao n° 2301, de 25 de julho de 1996
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Presidente
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Presidencia da Republica
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Juridicos

LEI N° 4.595. DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964.

Mensaqem de Veto 
Viqencia

Dispoe sobre a Polftica e as Instituigoes Monetarias, 
Bancarias e Creditfcias, Cria o Conselho Monetario 
Nacional e da outras providencias.(Vide Decreto-lei n° 2.0fi4. de 1983)

(Vide Decreto-lei n° 2 065. de 19831
Vide Decreto n° 91.152. de 1985
Vide Lei n° 9.069. de 1995

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, Fago saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Capftulo I
Do Sistema Financeiro Nacional

O sistema Financeiro Nacional, estruturado e regulado pela presente Lei, sera constituldo:

I - do Conselho Monetario Nacional;

II - do Banco Central do Brasil;

III - do Banco do Brasil S. A.;

IV - do Banco Nacional do Desenvolvimento Economico;

V - das demais instituigoes financeiras publicas e privadas.

Capftulo II
Do Conselho Monetario Nacional

Art- 2° Fica extinto o Conselho da atual Superintendencia da Moeda e do Credito, e criado em substituigao, o 
Conselho Monetario Nacional, com a finalidade de formuilar a polftica da moeda e do credito como previsto nesta lei 
objetivando o progresso economico e social do Pafs„

Art. 3° A polftica do Conselho Monetario Nacional objetivar£:

I - jReyggado Pela Lei Comolementar n° 179. de 20211

II - _(Revgg_ado Pela Lei Comolementar n° 179. de 20211 

HI - JBevogado Pela Lei Comolementar n° 179. de 20211

■ IV " 0r'®n.tar a aPl*ca?ao dos recursos das instituigoes financeiras, quer publicas, quer privadas; tendo em vista 
propiciar, nas diferentes regioes do Pals, condigoes favorSveis ao desenvolvimento harmonico da economia nacional;

V - Propiciar o aperfeigoamento das instituigoes e dos instrumentos financeiros, com vistas a maior eficiencia do 
sistema de pagamentos e de mobilizagao de recursos;

VI - Zelar pela liquidez e solv§ncia das instituigoes financeiras;

VII - Coordenar as polfticas monetaria, creditfcia, orgamentaria, fiscal e da dfvida publica, interna e externa.

Se9Und0 diretrizes es‘abe'e^as pelo Presidente da Republica:

Art. 1°

(Redacao dada oelo Del n° 278. de 28/02/67)

I-

11 --(Bevogado Pela Lei Complementar n° 179. de 20211
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III - Aprovar os orpamentos monetarios, preparados pelo Banco Central da Republica do Brasil, por meio dos quais 

se estimarao as necessidades globais de moeda e credito;

IV - Determinar as caracteristicas gerais (Vetado) das cedulas e das moedas;

V - Fixar as diretrizes e normas da politica cambial, inclusive quanto a compra e venda de ouro e quaisquer 
operagdes em Direitos Especiais de Saque e em moeda estrangeira; (Redacao dada pelo Del n° 581. de
14/05/691

VI - Disciplinar o credito em todas as suas modalidades e as operapdes creditlcias em todas as suas formas 
inclusive aceites, avais e prestapdes de quaisquer garantias por parte das instituipdes financeiras;

VII - Coordenar a politica de que trata o art. 3° desta Lei com a de investimentos do Governo Federal;

VIII - Regular a constituipao, funcionamento e fiscalizapao dos que exercerem atividades subordinadas a esta lei, 
bem como a aplicapao das penalidades previstas;

IX - Limitar, sempre que necessario, as taxas de juros, descontos comissdes e qualquer outra forma de 
remunerapao de operapdes e servipos bancarios ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central da Republica 
do Brasil, assegurando taxas favorecidas aos financiamentos que se destinem a promover:

- recuperapao e fertilizapao do solo;

- reflorestamento;

- combate a epizootias e pragas, nas atividades rurais;

- eletrificapao rural;

- mecanizapao;

- irrigapao;

- investimento indispensaveis as atividades agropecuarias;

X - Determinar a percentagem maxima dos recursos que as instituipdes financeiras poderao emprestar a urn 
mesmo cliente ou grupo de empresas;

XI - Estipular indices e outras condipdes tecnicas sobre encaixes, mobilizapdes e outras relapdes patrimoniais a 
serem observadas pelas instituipdes financeiras;

XII - Expedir normas gerais de contabilidade e estatistica a serem observadas pelas instituipdes financeiras;

XIII - Delimitar, com periodicidade nao inferior a dois anos o capital mmimo das instituipdes financeiras privadas, 
levando em conta sua natureza, bem como a localizapao de suas sedes e agendas ou filiais;

XIV- (Revogado Pela Lei Comolementar n° 179. de 20211

XV - Estabelecer para as instituipdes financeiras publicas, a dedupao dos depositos de pessoas jurldicas de direito 
publico que Ihes detenham o controle acionario, bem como dos das respectivas autarquias e sociedades de economia 
mista, no calculo a que se refere o inciso anterior;

XVI - (Revogado Pela Lei Comolementar n° 179. de 20211

XVII - (Revogado Pela Lei Comolementar n° 179. de 20211

XVIII - Outorgar ao Banco Central da Republica do Brasil o monopolio das operapdes de cambio quando 
grave desequilibrio no balanpo de pagamentos ou houver serias razdes para prever a iminencia de tal situapao;

XIX - i.Revogado Pela Lei Comolementar n° 179. de 20211

XX - Autoriza o Banco Central da Republica do Brasil e as instituipdes financeiras publicas federais a efetuar a 
subscripao, compra e venda de apdes e outros papeis emitidos ou de responsabilidade das sociedades de economia 
mista e empresas do Estado;

Disciplinar as atividades das Bolsas de Valores e dos corretores de fundos publicos;

ocorrer

XXI-
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- Estatuir normas para as operagoes das instituigoes financeiras publicas, 

adequar seu funcionamento aos objetivos desta lei;

XXIII - Fixar, ate qumze (15) vezes a soma do capital realizado e reservas livres, o limite alem do qual os 
excedentes dos depositos das instituigoes financeiras serao recolhidos ao Banco Central da Republica do Brasil 
aplicados de acordo com as normas que o Conselho estabelecer;

Decidir de sua propria organizagao; elaborando seu regimento interno no prazo maximo de trinta (30) dias;

XXV - JReyoqado Pela Lei Comolementar n° 170. de 20211

XXVI - Conhecer dos recursos de decisoes do Banco Central da Republica do BrasiT 
de 29.6.19951

XXII para preservar sua solidez e

ou

XXIV-

(Vide Lei n° 9.009

XXVII - aprovar o regimento interno e as contas do Banco Central do Brasil e decidir sobre seu orgamento e sobre 
seus sistemas de contabilidade, bem como sobre a forma e prazo de transferencia de seus resultados para o Tesouro 
Naaona!, sem prejuizo da competencia do Tribunal de Contas da Uniao. (Redacao dada oelo Decreto I ei n° ? Hp 
25.11.1987) (Vide art 10. inciso III) -------- 1 ’—

XXVIII - Aplicar aos bancos estrangeiros que funcionem no Pais as mesmas vedagoes ou restrigoes equivalentes 
que vigorem nas pragas de suas matrizes, em relagao a bancos brasileiros ali instalados ou que nelas desejem
6Sl3D6l6C6r — S6.

XXIX - Colaborar com o Senado Federal,p,. . instrugao dos processes de emprestimos externos dos Estados, do
Distrito Federal e dos Mumcfpios, para cumprimento do disposto no art. 63. n° II. da Constituicao Federal:

na

’ Expedir normas e regulamentagao para as designagoes e demais efeitos do art. 7°, desta lei 
Lei n° 9.069. de 29.6.1995) (Vide

(Vide Lei n° 9.069. de 29.6.1995)

XXXI; Baixar normas que regulem as operagoes de cambio, inclusive swaps, fixando limites, taxas, prazos e 
outras condigoes. r

XXXII - Aguiar os depositos a prazo de instituigoes financeiras e demais sociedades autorizadas a funcionar pelo 
dada^elo ^ rt ° |Bra° 2 290^^1986)* a(^Ue*aS suje'tas 30 mesmo controle acion^rio ou coligadas. (Redacao

§ 1° O Conselho Monetario Nacional, no exercicio das atribuigoes previstas no inciso VIII deste artiqo, podera 
determmar que o Banco Central da Republica do Brasil recuse autorizagao para o funcionamento de novas instituigoes 
financeiras, em fungao de conveniencias de ordem geral.

§ 2° Competira ao Banco Central da Republica do Brasil acompanhar a execugao dos orgamentos monetarios e 
relatar a materia ao Conselho Monetario Nacional, apresentando as sugestoes que considerar convenientes.

§ 3° JRevoqado Pela Lei Comolementar n° 179. (te 2091)

§ 4° O Conselho Monetario nacional podera convidar autoridades, 
esclarecimentos considerados necessaries.

§ 5° Nas hipdteses do art. 4°, inciso I, e do § 6°, do art. 49, desta lei, se o Congresso Nacional negar homologagao
!^lsia?„extraordin^na efetuada. as autoridades responsaveis serao responsabilizadas nos termos da Lei n° 1059 de 
1U/U4/1950. -------------—'----

pessoas ou entidades para prestar

§ 6 O Conselho Monetario Nacional encaminhara ao Congresso Nacional, ate 31 de margo de cada ano, relatorio 
da evolugao da situagao monetana e crediticia do Pais no ano anterior, no qual descrevera, minudentemente as 
prov.denc.as adotadas para cumprimento dos objetivos estabelecidos nesta lei, justificando destacadamente os 
montantes das emissoes de papel-moeda que tenham sido feitas para atendimento das atividades produtivas.

F . rfi I °t BanC° Nacional da Habitagao e o principal instrumento de execugao da polftica habitacional do Governo 
rutorberen rolrdLT-6"13 naci0"al- juntamente com as sociedades de credito imobiliario, sob orientagao,
nnln n -d ? f° 6 f,scallza?ao do Conselho Monetario Nacional e do Banco Central da Republica do Brasil
de 29 6 1995^?a0' 005 erm°S d6Sta e‘’ rev°9adas as disposigoes especiais em contrario. (Vide Lei n° 9 Ofig’

sociedades de econom.a mista, nas atividades que afetem o mercado financeiro e o de capitais autarquias *

.(Reyggadp Pela Lei Comolementar n° 179. de 2021) 
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Art. 7° (Revoqado Pela Lei Complementar n° 179. de 2021)

CARlTULO III
Do Banco Central da Republica do Brasil

Art. 8° A atual Superintend£ncia da Moeda e do Cr6dito e transformada em autarquia federal, tendo sede e foro na 
Capital da Republica, sob a denominagao de Banco Central da Republica do Brasil, com personalidade juridica e 
patrimdnio prdprios este constitufdo dos bens, direitos e valores que Ihe sao transferidos na forma desta Lei e ainda da 
apropriagao dos juros e rendas resultantes, na data da vigencia desta lei, do disposto no art. 9° do Decreto-Lei numero 
8495, de 28/12/1945, dispositive que ora e expressamente revogado.

Paragrafo unico. Os resultados obtidos pelo Banco Central do Brasil, consideradas as receitas e despesas de 
todas as suas operagoes, serao, a partir de 1° de janeiro de 1988, apurados pelo regime de competencia e transferidos 
para o Tesouro Nacional, apds compensados eventuais prejuizos de exerclcios anteriores.
Del n° 2.376. de 25/11/871

(Redacao dada pelo

Art. 9° Compete ao Banco Central da Republica do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposigoes que Ihe sao 
atribuidas pela legislagao em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetario Nacional.

Art. 10. Compete privativamente ao Banco Central da Republica do Brasil:

I - Emitir moeda-papel e moeda metalica, nas condigoes e limites autorizados pelo Conselho Monetario Nacional
(Vetadq)

II - Executar os servigos do meio-circulante;

III - determinar o recolhimento de ate cem por cento do total dos depositos & vista e de ate sessenta por cento de 
outros titulos contabeis das instituigoes financeiras, seja na forma de subscrigao de Letras ou Obrigagoes do Tesouro 
Nacional ou compra de titulos da Divida Publica Federal, seja atraves de recolhimento em especie, em ambos os casos 
entregues ao Banco Central do Brasil, a forma e condigoes por ele determinadas, podendo:
7.730. de 31.1.19891

(Incluido pela Lei n°

a) adotar percentagens diferentes em fungao: (Incluido pela Lei n° 7.730. de 31.1.19891

1. das regioes geoeconomicas; (Incluido oela Lei n° 7.730. de 31.1.1989)

2. das prioridades que atribuir &s aplicagoes; (Incluido pela Lei n° 7.730. de 31.1.19891

3. da natureza das instituigoes financeiras; (Incluido oela Lei n° 7.730. de 31.1.19891

b) determinar percentuais que nao serao recolhidos, desde que tenham sido reaplicados em financiamentos a 
agricultura, sob juros favorecidos e outras condigoes por ele fixadas.

IV - receber os recolhimentos compulsorios de que trata o inciso anterior e, ainda, os depositos voluntarios a vista 
das instituigoes financeiras, nos termos do inciso III e § 2° do art. 19.
31/01/891

(Incluido pela Lei n° 7.730. de 31.1.19891

(Redacao dada oela Lei n° 7.730. de

V - realizar operagoes de redesconto e emprestimo com instituigoes financeiras publicas e privadas, consoante 
remuneragao, limites, prazos, garantias, formas de negociagao e outras condigoes estabelecidos em regulamentagao 
por ele editada; (Redacao dada pela Lei Complementar n° 179. de 20211

VI - Exercer o controle do credito sob todas as suas formas; (Renumerado oela Lei n° 7.730. de
31/01/891

VII - Efetuar o controle dos capitals estrangeiros, nos termos da lei; (Renumerado oela Lei n° 7.730. de
31/01/891

VIII - Ser depositario das reservas oficiais de ouro e moeda estrangeira e de Direitos Especiais de Saque e fazer 
com estas ultimas todas e quaisquer operagoes previstas no Conv§nio Constitutive do Fundo Monetario 

(Redacao dada pelo Del n° 581. de 14/05/691Internacional;
31/01/891

(Renumerado oela Lei n° 7.730. de

IX - Exercer a fiscalizagao das instituigoes financeiras e aplicar as penalidades previstas; 
pela Lei n° 7.730. de 31/01/891

X - Conceder autorizagao as instituigoes financeiras, a fim de que possam:
7.730. de 31/01/891

(Renumerado

(Renumerado oela Lei n°
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a) funcionar no Pais;

b) instalar ou transferir suas sedes, ou dependfincias, inclusive no exterior;

c) ser transformadas, fundidas, incorporadas ou encampadas;

d) praticar operagoes de cambio, credito real e venda habitual de tftulos da dlvida publics federal, estadual 
municipal, agoes Debentures, letras hipotecarias e outros titulos de credito ou mobiliarios;

e) ter prorrogados os prazos concedidos para funcionamento;

f) alterar seus estatutos.

ou

g) alienar ou, por qualquer outra forma, transferir o seu controle acionario. (Inclufdo pelo Del n° 2.321. de
25/02/871

XI - Estabelecer condigoes para a posse e para o exercfcio de quaisquer cargos de administragao de instituigoes 
financeiras privadas, assim como para o exercfcio de quaisquer fungoes em orgaos consultivos, fiscais e semelhantes, 
segundo normas que forem expedidas pelo Conselho Moneterio Nacional: Renumerado oela Lei n° 7.730. de
31/01/891

XII - efetuar, como instrumento de politics monetaria, operagoes de compra e venda de titulos publicos federais, 
consoante remuneragao, limites, prazos, formas de negociagao e outras condigoes estabelecidos em regulamentagao 
por ele editada, sem prejufzo do disposto no art. 39 da Lei Comolementar n° 101. de 4 de maio de 2000: 
(Redacao dada oela Lei Complementar n° 179. de 20211

XIII - Determinar que as matrizes das instituigoes financeiras registrem os cadastros das firmas que operam com 
suas agendas ha mais de urn ano. (Renumerado oela Lei n° 7.730. de 31/01/89)

XIV - aprovar seu regimento interno; (Inclufdo oela Lei Comolementar n° 179. de 20211

XV - efetuar, como instrumento de polftica cambial, operagoes de compra e venda de moeda estrangeira e 
operagoes com instrumentos derivatives no mercado interno, consoante remuneragao, limites, prazos, formas de 
negociagao e outras condigoes estabelecidos em regulamentagao por ele editada.
Complementar n° 179. de 20211

(Inclufdo oela Lei

§ 1° No exercfcio das atribuigoes a que se refere o inciso IX deste artigo, com base nas normas estabelecidas pelo 
Conselho Monetario Nacional, o Banco Central da Republics do Brasil, estudar£ os pedidos que Ihe sejam formulados e 
resolvera conceder ou recusar a autorizagao pleiteada, podendo (Vetado) incluir as ciausulas que reputar convenientes 
ao interesse publico.

§ 2° Observado o disposto no paragrafo anterior, as instituigoes financeiras estrangeiras dependem de autorizagao 
do Poder Executive, mediante decreto, para que possam funcionar no Pafs (Vetado)

§ 3° O Banco Central do Brasil informal previamente ao Conselho Monetario Nacional sobre o deferimento de 
operagoes na forma estabelecida no inciso V do caput deste artigo, sempre que identificar a possibilidade de impacto 
fiscal relevante. (Inclufdo oela Lei Complementar n° 179. de 20211

Art. 11. Compete ainda ao Banco Central da Republics do Brasil;

I - Entender-se, em nome do Governo Brasileiro, com as instituigoes financeiras estrangeiras e intemacionais;

II - Promover, como agente do Governo Federal, a colocagao de emprdstimos internes ou externos, podendo, 
tambem, encarregar-se dos respectivos servigos;

III - Atuar no sentido do funcionamento regular do mercado cambial, da estabilidade relativa das taxas de cambio e
do equilfbrio no balango de pagamentos, podendo para esse fim comprar e vender ouro e moeda estrangeira, bem como 
realizar operagoes de credito no exterior, inclusive as referentes aos Direitos Especiais de Saque, e separar os mercados 
de cambio financeiro e comercial; (Redacao dada pelo Del n° 581. de 14/05/691

IV - .(Reyogado Pela Lei Comolementar n° 179. de 20211

Nacional- Emit'r tltulos de resPonsabiliclade propria, de acordo com as condigoes estabelecidas pelo Conselho Monetario

VI - Regular a execugao dos servigos de compensagao de cheques e outros papbis;
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VII - Exercer permanente vigilSncia nos mercados financeiros e de capitals sobre empresas que, direta ou 

indiretamente, interfiram nesses mercados e em relagao &s modalidades ou processes operacionais que utilizem;

VIII - Prover, sob controle do Conselho Monetario Nacional, os servigos de sua Secretaria.

§ 1° No exerclcio das atribuigoes a que se refere o inciso VIII do artigo 10 desta lei, o Banco Central do Brasil 
podera examinar os livros e documentos das pessoas naturals ou juridicas que detenham o controle adonario de 
instituigao financeira, ficando essas pessoas sujeitas ao disposto no artigo 44, § 8°, desta lei.
2.321. de 25/02/871

§ 2° O Banco Central da Republica do Brasil instalara delegacias, com autorizagao do Conselho Monetario 
Nacional, nas diferentes regioes geo-economicas do Pals, tendo em vista a descentralizagao administrative [— 
distribuigao e recolhimento da moeda e o cumprimento das decisoes adotadas pelo mesmo Conselho ou prescritas em 
lei. (Renumerado pelo Del n° 2.321. de 25/02/871

Art. 12. O Banco Central da Republica do Brasil operara exclusivamente com instituigoes financeiras publicas e 
privadas, vedadas operagoes bancarias de qualquer natureza com outras pessoas de direito publico ou privado, salvo as 
expressamente autorizadas por lei.

(Incluido pelo Del n°

para

Art. 13. Os encargos e servigos de competencia do Banco Central, quando por ele nao executados diretamente, 
serao contratados de preferencia com o Banco do Brasil S. A., exceto nos casos especialmente autorizados pelo 
Conselho Monetario Nacional. (Redacao dada pelo Del n° 278. de 28/02/671

Art. 14. (Revoqado Pela Lei Comolementar n° 179. de 20211

Art. 15. O regimento interno do Banco Central da Republica do Brasil, a que se refere o inciso XXVII, do art. 4°, 
desta lei, prescrevera as atribuigoes do Presidente e dos Diretores e especificara os casos que dependerao de 
deliberagao da Diretoria, a qual sera tomada por maioria de votos, presentes no mmimo o Presidente ou seu substituto 
eventual e dois outros Diretores, cabendo ao Presidente tambem o voto de qualidade.

Paragrafo unico. A Diretoria se reunira, ordinariamente, uma vez por semana, e, extraordinariamente, sempre que 
necessario, por convocagao do Presidente ou a requerimento de, pelo menos, dois de seus membros.

Art. 16. Constituem receita do Banco Central do Brasil as rendas: (Redacao dada pelo Del n° 2,376. de
25/11/871

I - de operagoes financeiras e de outras aplicagoes de seus recursos; (Redacao dada pelo Del n° 2.376. de
25/11/871

II - das operagoes de cambio, de compra e venda de ouro e de quaisquer outras operagoes em moeda 
(Redacao dada pelo Del n° 2.376. de 25/11/871

III - eventuais, inclusive as derivadas de multas e de juros de mora aplicados por forga do disposto na legislagao
em vigor. (Redacao dada pelo Del n° 2.376. de 25/11/871

CAP ITU LO IV
DAS INSTITUIQOES FINANCEIRAS 

SEQAOI
Da caracterizagao e subordinagao

Art. 17. Consideram-se instituigoes financeiras, para os efeitos da legislagao em vigor, as pessoas juridicas 
publicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessoria a coleta, intermediagao ou aplicagao de recursos 
financeiros proprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custodia de valor de propriedade de 
terceiros.

estrangeira;

Paragrafo unico. Para os efeitos desta lei e da legislagao em vigor, equiparam-se as instituigoes financeiras as 
pessoas fisicas que exergam qualquer das atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual.

Art. 18. As instituigoes financeiras somente poderao funcionar no Pais mediante previa autorizagao do Banco 
Central da Republica do Brasil ou decreto do Poder Executive, quando forem estrangeiras.

§ 1° Alem dos estabelecimentos bancarios oficiais ou privados, das soeijedades de credito, financiamento e 
investimentos, das caixas economicas e das cooperativas de credito ou a segao de erbdito das cooperativas que a 
tenham, tambem se subordinam as disposigoes e disciplina desta lei no que tor aplicavel, as bolsas de valores, 
companhias de seguros e de capitalizagao, as sociedades que efetuam distribuigao de premios em imoveis, mercadorias 
ou dinheiro, mediante sorteio de titulos de sua emissao ou por qualquer forma, e as pessoas fisicas ou juridicas que 
exergam, por conta propria ou de terceiros, atividade relacionada com a compra d venda de agoes e outros quaisquer
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titulos, realizando nos mercados financeiros e de capitals operagdes ou servigos de natureza dos executados pelas 
instituigdes financeiras.

§ 2° 0 Banco Central da Republica do Brasil, no exercicio da fiscalizagao que Ihe compete, regulara as condigdes 
de concorrencia entre instituigdes financeiras, coibindo-lhes os abusos com a aplicagao da pena (Vetado) nos termos 
desta lei.

§ 3° Dependerao de previa autorizagao do Banco Central da Republica do Brasil as campanhas destinadas a 
coleta de recursos do publico, praticadas por pessoas ffsicas ou jurfdicas abrangidas neste artigo, salvo para subscrigao 
publica de agdes, nos termos da lei das sociedades por agdes.

SEQAO II
DO BANCO DO BRASIL S. A.

Art. 19. Ao Banco do Brasil S. A. competira precipuamente, sob a supervisao do Conselho Monetario Nacional e 
como instrumento de execugao da polftica creditfcia e financeira do Governo Federal:

I - na qualidade de Agente, Financeira do Tesouro Nacional, sem prejufzo de outras fungoes que Ihe venham a ser 
atribuidas e ressalvado o disposto no art. 8°. da Lei n° 1628. de 20 de iunho de 1952:

a) receber, a credito do Tesouro Nacional, as importancias pravenientes da arrecadagao de tributes ou rendas 
federais e ainda o produto das operagoes de que trata o art. 49, desta lei;

b) realizar os pagamentos e suprimentos necessarios & execugao do Orgamento Geral da Uniao e leis 
complementares, de acordo com as autorizagoes que Ihe forem transmitidas pelo Ministerio da Fazenda, as quais nao 
poderao exceder o montante global dos recursos a que se refere a letra anterior, vedada a concessao, pelo Banco, de 
creditos de qualquer natureza ao Tesouro Nacional;

c) conceder aval, fianga e outras garantias, consoante expressa autorizagao legal;

d) adquirir e financiar estoques de produgao exportavel;

e) executar a polftica de pregos mfnimos dos produtos agropastoris;

f) ser agente pagador e recebedor fora do Pais;

g) executar o servigo da dfvida publica consolidada;

II - como principal executor dos servigos bancarios de interesse do Governo Federal, inclusive suas autarquias, 
receber em deposito, com exclusividade, as disponibilidades de quaisquer entidades federais, compreendendo as 
repartigoes de todos os minist6rios civis e militares, instituigdes de previdencia e outras autarquias, comissoes, 
departamentos, entidades em regime especial de administragao e quaisquer pessoas ffsicas ou jurfdicas responsaveis 
por adiantamentos, ressalvados o disposto no § 5° deste artigo, as excegoes previstas em lei ou casos especiais, 
expressamente autorizados pelo Conselho Monetario Nacional, por proposta do Banco Central da Republica do Brasil;

III - arrecadar os depositos voluntaries, d vista, das instituigdes de que trata o inciso 111, do art. 10, desta lei 
escriturando as respectivas contas; (Redacao dada pelo Decreto-lei n° 2.284. de 19861

IV - executar os servigos de compensagao de cheques e outras papeis;

V - receber, com exclusividade, os depositos de que tratam os artioos 38. item 3°. do Decreto-lei n° 2.627. de 26 de 
setembro de 1940, e 1° do Decreto-lei n° 5.956, de 01/11/43, ressalvado o disposto no art. 27, desta lei;

VI - realizar, por conta propria, operagdes de compra e venda de moeda estrangeira e, por conta do Banco Central 
da Republica do Brasil, nas condigdes estabelecidas pelo Conselho Monetario Nacional;

VII - realizar recebimentos ou pagamentos e outras servigos de interesse do Banco Central da Republica do Brasil, 
mediante contratagao na forma do art. 13, desta lei;

VIII - dar execugao a polftica de comercio exterior (Vetadof

^ IX - financiar a aquisigao e instalagao da pequena e media propriedade rural, nos termos da legislagao que regular

X - financiar as atividades industrial's e rurais, estas com o favorecimento referido no art. 4°, inciso IX, e art. 53
desta lei;

XI - difundir e orientar o credito, inclusive as atividades comerciais suplementando a agao da rede bancaria; 
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a) no financiamento das atividades economicas, atendendo &s necessidades crediticias das diferentes regides do

Pais;

b) no financiamento das exportagdes e importacdes. (Vide Lei n° 8.490 de 19.11.19921

§ 1° - O Conselho Monetario Nacional assegurara recursos especificos que possibilitem ao Banco do Brasil S. A., 
sob adequada remuneragao, o atendimento dos encargos previstos nesta lei.

§ 2° - Do montante global dos depdsitos arrecadados, na forma do inciso III deste artigo o Banco do Brasil S. A. 
Colocara a disposigao do Banco Central da Republica do Brasil, observadas as normas que forem estabelecidas pelo 
Conselho Monetario Nacional, a parcela que exceder as necessidades normals de movimentagao das contas 
respectivas, em fungao dos servigos aludidos no inciso IV deste artigo.

§ 3° - Os encargos referidos no inciso I, deste artigo, serao objeto de contratagao entre o Banco do Brasil S. A. e a 
Uniao Federal, esta representada pelo Ministro da Fazenda.

§ 4° - O Banco do Brasil S. A. prestara ao Banco Central da Republica do Brasil todas as informagoes por este 
julgadas necessaries para a exata execugao desta lei.

§ 5° - Os depdsitos de que trata o inciso II deste artigo, tambem poderao ser feitos nas Caixas econdmicas 
Federais, nos limites e condigdes fixadas pelo Conselho Monetario Nacional.

Art. 20. O Banco do Brasil S. A. e o Banco Central da Republica do Brasil elaborarao, em conjunto, o programa 
global de aplicagdes e recursos do primeiro, para fins de inclusao nos orgamentos monetarios de que trata o inciso III, do 
artigo 4° desta lei.

Art. 21. O Presidente e os Diretores do Banco do Brasil S. A. deverao ser pessoas de reputagao ilibada e notdria
capacidade.

§ 1° A nomeagao do Presidente do Banco do Brasil S. A. sera feita pelo Presidente da Republica, apds aprovagao 
do Senado Federal.

§ 2° As substituigdes eventuais do Presidente do Banco do Brasil S. A. nao poderao exceder o prazo de 30 (trinta) 
dias consecutivos, sem que o Presidente da Republica submeta ao Senado Federal o nome do substitute.

§ 3° (Vetado)

§ 4° (Vetado)

SEQAO III
DAS INSTITUIQOES FINANCEIRAS POBLICAS

Art. 22. As instituigdes financeiras publicas sao drgaos auxiliares da execugao da polftica de credito do Governo
Federal.

§ 1° O Conselho Monetario Nacional regulara as atividades, capacidade e modalidade operacionais das 
instituigdes financeiras publicas federais, que deverao submeter a aprovagao daquele drgao, com a prioridade por ele 
prescrita, seus programas de recursos e aplicagdes, de forma que se ajustem a polftica de credito do Governo Federal.

§ 2° A escolha dos Diretores ou Administradores das instituigdes financeiras publicas federais e a nomeagao dos 
respectivos Presidentes e designagao dos substitutes observarao o disposto no art. 21, paragrafos 1° e 2°, desta lei.

§ 3° A atuagao das instituigdes financeiras publicas sera coordenada nos termos do art. 4° desta lei.

Art. 23. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econdmico e o principal instrumento de execugao de polftica de 
investimentos do Governo Federal, nos termos das Leis numeros 1628, de 20/06/1952 e 2973, de 26/11/1956.

Art. 24. As instituigdes financeiras publicas nao federais ficam sujeitas as disposigdes relativas as instituigdes 
financeiras privadas, assegurada a forma de constituigao das existentes na data da publicagao desta lei.

Paragrafo unico. As Caixas Econdmicas Estaduais equiparam-se, no que couber, ds Caixas Econdmicas Federais, 
para os efeitos da legislagao em vigor, estando isentas do recolhimento a que se refere o art. 4°, inciso XIV, e a taxa de 
fiscalizagao, mencionada no art. 16, desta lei.

SEQAO IV
DAS INSTITUigOES FINANCEIRAS PRIVADAS
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Art. 25. As instituigoes financeiras privadas, exceto as cooperativas de credito, constituir-se-ao unicamente sob a 

forma de sociedade anonima, devendo a totalidade de seu capital com direito a voto ser representada por acoes 
nominativas. (Redacao dada oela Lei n° 5.71 Q. de 07/10/711

§ 1 Observadas as normas fixadas pelo Conselho Monetario Nacional as instituigoes a que se refere este artigo 
poderao emitir ate o limite de 50% de seu capital social em agoes preferenciais, nas formas nominativas, e ao portador, 
sem direito a voto, as quais nao se aplicara o disposto no par£grafo unico do art. 81 do Decreto-lei n° 2 627 de 26 de 
setembro de 1940. (Inclufdo oela Lei n° 5.710. de 07/10/711

§ 2° A emissao de agoes preferenciais ao portador, que poder£ ser feita em virtude de aumento de capital, 
conversao de agoes ordinarias ou de agoes preferenciais nominativas, ficara sujeita a alteragoes previas dos estatutos 
das sociedades, a fim de que sejam neles inclufdas as declaragoes sobre:
07/10/711

(Inclui'do oela Lei nQ 5.710. de

I - as vantagens, preferenciais e restrigoes atribuldas a cada classe de agoes preferenciais, de acordo 
Decreto-lei n° 2.627, de 26 de setembro de 1940;

II - as formas e prazos em que podera ser autorizada a conversao das agoes, vedada a conversao das agoes 
preferenciais em outro tipo de agoes com direito a voto.

§ 3° Os titulos e cautelas representativas das agoes preferenciais, emitidos nos termos dos paragrafos anteriores, 
deverao conter expressamente as restrigoes aii especificadas.

Art. 26. O capital inicial das instituigoes financeiras publicas e privadas ser£ sempre realizado em moeda corrente.

Art. 27. Na subscrigao do capital inicial e na de seus aumentos em moeda corrente, sera exigida no ato a 
realizagao de, pelo menos 50% (cinquenta por cento) do montante subscrito.

§ 1° As quantias recebidas dos subscritores de agoes serao recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias, contados do 
recebimento, ao Banco Central da Republica do Brasil, permanecendo indisponiveis ate a solugao do respective 
process©.

com o
(Incluido oela Lei n° 5.710. de 07/10/711

(Incluido oela Lei n° 5.710. de 07/10/711

(Incluido oela Lei n° 5.710. de 07/10/711

§ 2° O remanescente do capital subscrito, inicial ou aumentado, em moeda corrente, devera ser integralizado 
dentro de urn ano da data da solugao do respective processo.

Art. 28. Os aumentos de capital que nao forem realizados em moeda corrente, poderao decorrer da incorporagao 
de reservas, segundo normas expedidas pelo Conselho Monetario Nacional, e da reavaliagao da parcela dos bens do 
ativo imobilizado, representado por imoveis de uso e instalagoes, aplicados no caso, como limite maximo, os indices 
fixados pelo Conselho Nacional de Economia.

Art. 29. As instituigoes financeiras privadas deverao aplicar, de preferSncia, nao menos de 50% (cinquenta por 
cento) dos depdsitos do publico que recolherem, na respectiva Unidade Federada ou Territorio.

§ 1° O Conselho Monetario Nacional podera, em casos especiais, admitir que o percentual referido neste artigo 
seja aplicado em cada Estado e Territorio isoladamente ou por grupos de Estados e Territories componentes da 
regiao geoeconomica.

mesma

§2° (Revoaado pelo Del n° 48. de 18/11/661

Art. 30. As instituigoes financeiras de direito privado, exceto as de investimento, so poderao participar de capital de 
quaisquer sociedades com previa autorizagao do Banco Central da Republica do Brasil, solicitada justificadamente e 
concedida expressamente, ressalvados os casos de garantia de subscrigao, nas condigoes que forem estabelecidas, em 
carater geral, pelo Conselho Monetario Nacional.

Paragrafo unico (Vetadol

Art. 31. As instituigoes financeiras levantarao balangos gerais a 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, 
obrigatoriamente, com observancia das regras contabeis estabelecidas pelo Conselho Monetario Nacional.

Art. 32. As instituigoes financeiras publicas deverao comunicar ao Banco Central da Republica do Brasil a 
nomeagao ou a eleigao de diretores e membros de drgaos consultivos, fiscais e semelhantes, no prazo de 15 dias da 
data de sua ocorrencia.

Art. 33. As instituigoes financeiras privadas deverao comunicar ao Banco Central da Republica do Brasil os atos 
relatives a eleigao de diretores e membros de orgao consultivos, fiscais e semelhantes, no prazo de 15 dias de sua 
ocorrencia, de acordo com o estabeiecido no art. 10, inciso X, desta lei.
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§ 1° 0 Banco Central da Republica do Brasil, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, decidira aceitar ou recusar o 

nome do eleito, que nao atender as condipoes a que se refere o artigo 10, inciso X, desta lei.

§ 2° A posse do eleito depended da aceitagao a que se refere o paragrafo anterior.

§ 3° Oferecida integralmente a documentagao prevista nas normas referidas no art. 10, inciso X, desta lei, e 
decorrido, sem manifestagao do Banco Central da Republica do Brasil, o prazo mencionado no § 1° deste artigo, 
entender-se-a nao ter havido recusa a posse.

Art. 34. £ vedado as instituigoes financeiras realizar operagao de credito com a parte relacionada. 
(Redacao dada pela Lei n° 13.506. de 20171

I - (revoqado):

II - (reyogado);

III -.(reyogado);

IV - (revoqado):

V - (reyogado);

§ 1-(Reyogado).

§ 2- (Revoqado).

(Redacao dada oela Lei n° 13.506. de 2017)

(Redacao dada pela Lei n° 13.506. de 2017)

(Redacao dada oela Lei n° 13.506. de 2017)

(Redacao dada oela Lei n° 13.506. de 2017)

(Redacao dada pela Lei n° 13.506. de 2017)

(Redacao dada oela Lei n° 13.506. de 2017)

(Redacao dada oela Lei n° 13.506. de 2017)

§ 3- Considera-se parte relacionada a instituigao financeira, para efeitos deste artigo; 
13.506. de 2017)

(Incluido pela Lei n°

I - seus controladores, pessoas fisicas ou jurfdicas, nos termos do art. 116 da Lei n- 6.404. de 15 de dezembro de 
(Incluido oela Lei n° 13.506. de 2017)1976:

II - seus diretores e membros de orgaos estatutarios ou contratuais; (Incluido oela Lei n° 13.506. de 2017)

III - o conjuge, o companheiro e os parentes, consanguineos ou afins, ate o segundo grau, das pessoas 
mencionadas nos incisos I e II deste paragrafo;

IV - as pessoas fisicas com participagao societeria qualificada em seu capital; e 
13.506. de 2017)

V - as pessoas juridicas;

a) com participagao qualificada em seu capital;

b) em cujo capital, direta ou indiretamente, haja participagao societaria qualificada;
13.506. de 2017)

c) nas quais haja controle operacional efetivo ou preponderancia nas deliberagoes, independentemente da
(Incluido pela Lei n° 13.506. de 2017)

d) que possuirem diretor ou membra de conselho de administragao em comum.
13.506. de 2017)

§ 42 Excetuam-se da vedagao de que trata o caput deste artigo, respeitados os limites e as condigdes
(Incluido pela Lei n° 13,506. de 2017)

I - as operagdes realizadas em condigdes compativeis com as de mercado, inclusive quanto a limites, taxas de 
juros, carencia, prazos, garantias requeridas e criterios para classificagao de risco para fins de constituigao de provisao 
para perdas provaveis e baixa como prejuizo, sem beneficios adicionais ou diferenciados comparativamente ds 
operagdes deferidas aos demais clientes de mesmo perfil das respectivas instituigdes;
13.506. de 2017)

II - as operagdes com empresas controladas pela Uniao, no caso das instituigdes financeiras publicas
federais; (Incluido pela Lei n° 13.506. de 2017)

III - as operagdes de credito que tenham como contraparte instituigao financeira integrante do mesmo
conglomerado prudencial, desde que contenham clausula contratual de subordinagao, observado o disposto no inciso V 
do art. 10 desta Lei, no caso das instituigdes financeiras bancSrias; (Incluido oela Lei n° 13.506. de 2017)

IV - os depdsitos interfinanceiros regulados na forma do inciso XXXII do caput do art. 42 desta Lei;
(Incluido pela Lei n° 13.506. de 2017)
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(Incluido pela Lei n°
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V - as obrigagoes assumidas entre partes relacionadas em decorrencia de responsabilidade imposta a membros 

de compensagao e demais participantes de camaras ou prestadores de servigos de compensagao e de liquidagao 
autorizados pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissao de Valores Mobilicirios e suas respectivas contrapartes em 
operagoes conduzidas no ambito das referidas camaras ou prestadores de servigos;
13.506.de 20171

(Inciuido pela Lei n°e

VI - os demais casos autorizados pelo Conselho Monetario Nacional. (Inciuido pela Lei n° 13.506. de
2017)

§ 5- Considera-se tambem realizada com parte relacionada qualquer operagao que caracterize negocio indireto, 
simulado ou mediante interposigao de terceiro, com o fim de realizar operagao vedada nos termos deste 

(Inciuido pela Lei n° 13.506. de 2017)

§6-0 Conselho Monetario Nacional disciplinara o disposto neste artigo, inclusive a definigao de operagao de 
credito, de limites e de participagao qualificada.

(Revogado pela Lei n° 13.506. de 2017)

(Revoqado pela Lei n° 13.506. de 2017)

Art. 37. As instituigoes financeiras, entidades e pessoas referidas nos artigos 17 e 18 desta lei, bem como os 
corretores de fundos publicos, ficam, obrigados a fornecer ao Banco Central da Republica do Brasil, na forma por ele 
determinada, os dados ou informes julgados necessaries para o fiel desempenho de suas atribuigdes.

(Revogado pela Lei Comolementar n° 105. de 10.1.2001)

artigo.

(Inciuido oela Lei n° 13.506. de 2017)

Art. 35.

Art. 36.

Art. 38. (Vide Lei n° Lei 6.385. de
1976)

Art. 39. Aplicam-se as instituigoes financeiras estrangeiras, em funcionamento ou que venham a se instaiar no 
Pais, as dispostgoes da presente lei, sem prejuizo das que se contem na legislagao vigente.

(Revoqado pela Lei Comolementar n° 130. de 2009)

(Revogado oela Lei Complementar n° 130. de 2009)

CAPiTULO V 
DAS PENALIDADES

Art. 40.

Art. 41.

Art. 42. (Revoqado pela Lei n° 13.506. de 2017) 

(Revoqado oela Lei n° 13.506. de 2017)Art. 43.

Art. 44. (Revoqado oela Lei n° 13.506. de 2017)

Art. 45. As instituigoes financeiras publicas nao federais e as privadas estao sujeitas, nos termos da legislagao 
vigente, a intervengao efetuada pelo Banco Central da Republica do Brasil ou d liquidagao extrajudicial.

Paragrafo unico. A partir da vigSncia desta lei, as instituigoes de que trata este artigo nao poderao impetrar
concordata.

CAPiTULO VI 
DISPOSIQOES GERAIS

Art. 46. Ficam transferidas as atribuigoes legais e regulamentares do Ministerio da Fazenda relativamente ao meio 
circulante inclusive as exercidas pela Caixa de Amortizagao para o Conselho Monetario Nacional, e (VETADO) para o 
Banco Central da Republica do Brasil.

Art. 47. Sera transferida 3 responsabilidade do Tesouro Nacional, mediante encampagao, sendo definitivamente 
incorporado ao meio circulante o montante das emissoes feitas por solicitagao da Carteira de Redescontos do Banco do 
Brasil S.A. e da Caixa de Mobilizagao Bancaria.

§ 1° O valor correspondente a encampagao sera destinado a liquidagao das responsabilidades financeiras do 
Tesouro Nacional no Banco do Brasil S. A., inclusive as decorrentes de operagoes de cambio concluidas ate a data da 
vigencia desta lei, mediante aprovagao especificado Poder Legislative, ao qual sera submetida a lista completa dos 
debitos assim amortizados.

§ 2° Para a liquidagao do saldo remanescente das responsabilidades do Tesouro Nacional, apos a encampagao 
das emissoes atuais por solicitagao da Carteira de Redescontos do Banco do Brasil S.A. e da Caixa de Mobilizagao
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Bancaria, o Poder Executive submetera ao Poder Legislative proposta especffica, indicando os recursos e os meios 
necessaries a esse fim.

Art. 48. Concluidos os acertos financeiros previstos no artigo anterior, a responsabilidade da moeda em circulagao 
passara a ser do Banco Central da Republics do Brasil.

Art. 49. As operagdes de credito da Uniao, por antecipagao de receita orgamentaria ou a qualquer outro titulo, 
dentro dos limites legalmente autorizados, somente serao realizadas mediante colocagao de obrigagoes, apolices ou 
letras do Tesouro Nacional.

§ 1° A lei de orgamento, nos termos do artigo 73. § 1° inciso II. da Constituicao Federal, determinara quando for o 
caso, a parcels do deficit que podera ser coberta pela venda de tftulos do Tesouro Nacional diretamente ao Banco 
Central da Republics do Brasil.

§ 2° O Banco Central da Republics do Brasil mediante autorizagao do Conselho Monetario Nacional baseada na lei 
orgamentaria do exerefeio, podera adquirir diretamente letras do Tesouro Nacional, com emissao de papel-moeda.

§ 3° O Conselho Monetario Nacional decidira, a seu exclusive criterio, a politica de sustentagao em bolsa da 
cotagao dos titulos de emissao do Tesouro Nacional.

§ 4° No caso de despesas urgentes e inadiaveis do Governo Federal, a serem atendidas mediante creditos 
suplementares ou especiais, autorizados ap6s a lei do orgamento, o Congresso Nacional determinara, especificamente, 
os recursos a serem utilizados na cobertura de tais despesas, estabelecendo, quando a situagao do Tesouro Nacional for 
deficitaria, a discriminagao prevista neste artigo.

§ 5° Na ocorrencia das hipoteses citadas no paragrafo unico, do artigo 75. da Constituicao Federal, o Presidents 
da Republics podera determiner que o Conselho Monetario Nacional, atraves do Banco Central da Republics do Brasil, 
faga a aquisigao de letras do Tesouro Nacional com a emissao de papel-moeda ate o montante do credito extraordinario 
que tiver sido decretado.

§ 6° O Presidents da Republics fara acompanhar a determinagao ao Conselho Monetario Nacional, mencionada no 
paragrafo anterior, de copia da mensagem que devera dirigir ao Congresso Nacional, indicando os motives que tornaram 
indispensavel a emissao e solicitando a sua homologagao.

§ 7° As letras do Tesouro Nacional, colocadas por antecipagao de receita, nao poderao ter vencimentos posteriores 
a 120 (cento e vinte) dias do encerramento do exerefeio respective.

§ 8° Ate 15 de margo do ano seguinte, o Poder Executive enviara mensagem ao Poder Legislative, propondo a 
forma de liquidagao das letras do Tesouro Nacional emitidas no exerefeio anterior e nao resgatadas.

§ 9° E vedada a aquisigao dos tftulos mencionados neste artigo pelo Banco do Brasil S.A. e pelas instituigoes 
bancarias de que a Uniao detenha a maioria das agoes.

Art. 50. 0 Conselho Monetario Nacional, o Banco Central da Republics do Brasil, o Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econdmico, o Banco do Brasil S.A., O Banco do Nordeste do Brasil S.A. e o Banco de Credito da 
Amazonia S. A. gozarao dos favores, isengoes e privilegios, inclusive fiscais, que sao proprios da Fazenda Nacional, 
ressalvado quanto aos tres, ultimos, o regime especial de tributagao do Imposto de Renda a que estao sujeitos, na forma 
da legislagao em vigor.

Paragrafo unico. Sao mantidos os favores, isengoes e privilegios de que atualmente gozam as instituigoes
financeiras.

Art. 51. Ficam abolidas, apos 3 (tres) meses da data da vigencia desta Lei, as exigencias de "visto" em "pedidos de 
licenga" para efeitos de exportagao, excetuadas as referentes a armas, munigoes, entorpecentes, materiais estrategicos, 
objetos e obras de valor artfstico, cultural ou historico. (Vide Lein0 5.025. de 19661

Paragrafo unico. Quando o interesse nacional exigir, o Conselho Monetario Nacional, criara o "visto" ou exigencia
equivalente.

Art. 52. O quadro de pessoal do Banco Central da Republics do Brasil sera constitufdo de: 
9.650. de 1998)

(Vide Lei n°

I - Pessoal prdprio, admitido mediante concurso publico de provas ou de tftulos e provas, sujeita a pena de 
nulidade a admissao que se processar com inobservSncia destas exigencias;

II - Pessoal requisitado ao Banco do Brasil S. A. e a outras instituigoes financeiras federais, de comum acordo 
as respectivas administragoes;

com
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III - Pessoal requisitado a outras instituigoes e que venham prestando servigos a Superintendencia da Moeda e do 
Credito ha mais de 1 (um) ano, contado da data da publicagao desta lei.

§ 1° O Banco Central da Republica do Brasil baixard dentro de 90 (noventa) dias da vig§ncia desta lei, o Estatuto 
de seus funciondrios e servidores, no qual serao garantidos os direitos Jegalmente atribuidos a seus atuais servidores e 
mantidos deveres e obrigagoes que Ihes sao inerentes.

§ 2° Aos funcionarios e servidores requisitados, na forma deste artigo as instituigoes de origem Ihes assegurarao 
os direitos e vantagens que Ihes cabem ou Ihes venham a ser atribuidos, como se em efetivo exerclcio nelas estivessem.

§ 3° Correrao por conta do Banco Central da Republica do Brasil todas as despesas decorrentes do cumprimento 
do disposto no paragrafo anterior, inclusive as de aposentadoria e pensao que sejam de responsabilidade das 
instituigoes de origem ali mencionadas, estas ultimas rateadas proporcionalmente em fungao dos prazos de vigencia da 
requisigao.

§ 4° Os funcionarios do quadro de pessoal prdprio permanecerao com seus direitos e garantias regidos pela 
legislagao de protegao ao trabalho e de previdencia social, incluldos na categoria profissional de bancarios.

§ 5° Durante o prazo de 10 (dez) anos, cotados da data da vigencia desta lei, e facultado aos funcionarios de que 
tratam os inciso II e III deste artigo, manifestarem opgao para transferenda para o Quadro do pessoal proprio do Banco 
Central da Republica do Brasil, desde que:

a) tenham sido admitidos nas respectivas instituigoes de origem, consoante determine o inciso I, deste artigo;

b) estejam em exerclcio (Vetado) ha mais de dois anos;

c) seja a opgao aceita pela Diretoria do Banco Central da Republica do Brasil, que sobre ela devera pronunciar-se 
conclusivamente no prazo maximo de tres meses, contados da entrega do respective requerimento.

(Revoqado pela Lei n° 4.829. de 05/11/651

CARlTULO VII 
Disposigoes Transitbrias

Art. 54. O Poder Executivo, com base em proposta do Conselho Monetario Nacional, que devera ser apresentada 
dentro de 90 (noventa) dias de sua instalagao, submetera ao Poder Legislative projeto de lei que institucionalize o credito 
rural, regule seu campo especlfico e caracterize as modalidades de aplicagao, indicando as respectivas fontes de 
recurso.

Art. 53.

Paragrafo unico. A Comissao Consultiva do Credito Rural dara assessoramento ao Conselho Monetario Nacional, 
na elaboragao da proposta que estabelecera a coordenagao das instituigoes existentes ou que venham a ser cridas, com 
o objetivo de garantir sua melhor utilizagao e da rede bancaria privada na difusao do credito rural, inclusive com redugao 
de seu custo.

Art. 55. Ficam transferidas ao Banco Central da Republica do Brasil as atribuigoes cometidas por lei ao Ministerio 
da Agricultura, no que concerne a autorizagao de funcionamento e fiscalizagao de cooperativas de credito de qualquer 
tipo, bem assim da segao de credito das cooperativas que a tenham.

Art. 56. Ficam extintas a Carteira de Redescontos do Banco do Brasil S. A. e a Caixa de Mobilizagao Bancaria, 
incorporando-se seus bens direitos e obrigagoes ao Banco Central da Republica do Brasil.

Paragrafo unico. As atribuigoes e prerrogativas legais da Caixa de Mobilizagao Bancaria passam a ser exercidas 
pelo Banco Central da Republica do Brasil, sem solugao de continuidade.

Art. 57. Passam a competencia do Conselho Monetario Nacional as atribuigoes de carater normative da legislagao 
cambial vigente e as executivas ao Banco Central da Republica do Brasil e ao Banco do Brasil S. A., nos termos desta
lei.

Paragrafo unico. Fica extinta a Fiscalizagao Bancaria do Banco do Brasil S. A., passando suas atribuigoes e 
prerrogativas legais ao Banco Central da Republica do Brasil.

Art. 58. Os prejuizos decorrentes das operagoes de cambio concluidas e eventualmente nao regularizadas nos 
termos desta lei bem como os das operagoes de cambio contratadas e nao concluidas ate a data de vigencia desta lei, 
pelo Banco do Brasil S.A., como mandatario do Governo Federal, serao na medida em que se efetivarem, transferidos ao 
Banco Central da Republica do Brasil, sendo neste registrados como responsabilidade do Tesouro Nacional.

§1° Os debitos do Tesouro Nacional perante o Banco Central da Republica do Brasil, provenientes das 
transferencias de que trata este artigo serao regularizados com recursos orgamentarios da Uniao.
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§ 2° O disposto neste artigo se aplica tambem aos prejufzos decorrentes de operagoes de cambio que outras 

mstituigoes financeiras federais, de natureza banc£ria, tenham realizado como mandaterias do Governo Federal.

Art. 59. E mantida, no Banco do Brasil S.A., a Carteira de Comercio Exterior, criada nos termos da Lei n° 2 145 de 
29 de dezembro de 1953, e regulamentada pelo Pecreto n° 42.820. de 16 de dezemhrn do I9fi7 como orgao executor 
da polftica de comercio exterior, (VETADO)

Art. 60. O valor equivalente aos recursos financeiros que, nos termos desta lei, passarem a responsabilidade do 
Banco Central da Republica do Brasil, e estejam, na data de sua vigencia em poder do Baco do Brasil S. A., sera neste 
escriturado em conta em nome do primeiro, considerando-se como suprimento de recursos, nos termos do § 1° do artiqo 
19, desta lei. .

Art. 61. Para cumprir as disposigoes desta lei o Banco do Brasil S.A., tomara providencias no sentido de que seja 
remodelada sua estrutura administrativa, a fim de que possa eficazmente exercer os encargos e executar os servigos 
que Ihe estao reservados, como principal instrumento de execugao da polftica de crddito do Governo Federal.

O Conselho Monetario Nacional determinard provid§ncias no sentido de que a transferencia de atribuigoes 
dos orgaos existentes para o Banco Central da Republica do Brasil se processe sem solugao de continuidade dos 
servigos atingidos por esta lei.

r

Art. 62.

Art. 63. Os mandates dos primeiros membros do Conselho Monetario Nacional, a que alude o inciso IV, do artigo 6° 
desta lei serao respectivamente de 6 (seis), 5 (cinco), 4 (quatro), 3 (trds), 2 (dois) e 1 (urn) anos.

Art. 64. O Conselho Monetario Nacional fixar£ prazo de ate 1 (um) ano da vigencia desta lei para a adaptagao das 
instituigoes financeiras &s disposigoes desta lei.

§ 1° Em casos excepcionais, o Conselho Monetario Nacional podera prorrogar ate mais 1 (um) 
que seja complementada a adaptagao a que se refere este artigo.

§ 2° Sera de um ano, prorrogavel, nos termos do par£grafo anterior, o prazo para cumprimento do estabelecido por 
forga do art. 30 desta lei.

Art. 65. Esta lei entrara em vigor 90 (noventa) dias apds data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em 
contrario.

ano o prazo para

Brasilia, 31 de dezembro de 1964; 143° da Independencia e 76° da Republica.

H. CASTELO BRANCO 
Otavio Gouveia de Bulhoes 
Daniel Farraco 
Roberto de Oliveira Campos

Este texto nao substitui o publicado no DOU de 31.1.1965

www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4595compilado.htm 14/14

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4595compilado.htm


UAiViAKA MUNSCIPAL OF. CA 
APR OVA DO 
na.J.'V-
corn

' s-^JAdijjCMSS^o e voi'B!;.vT,
TiT p-' l^.utku(Ajio. 
fL\ ( t .cao’b^

e il__( __
-^o.y_.(o.L/2o/fi

s.ess

__^ ) vpi:o~- ffs\/or
O__) Motes contr

ein

^iRo^lrigues
ite

6^-

Estado de Sao Paulo

BEQUERIMENTO no 311 /2021

deliberagao do ptenTrfd^u^sefa oficiadTTp regimcentais da Casa, apos 

Cajamar, Danilo Barbosa Machado e ans Hp Xn^0' Sr' Prefeito Municipal de 
FEBRABAN - Federapao Brasileira de Ranrn^ ^ 3™'108 comPetentes, e a 
legal, solicitando informacoes auanto a ’ 03 pe*soa _de seu rePresentante 
funcionamento/atendimento das aqencias hanr- ormallzaf§0 do horario de
um possivel cronograma de retomada nara S’ P COm° 3 existencia de 
presenciais. omada para normalizapao dos atendimentos

JUSTIFICATIVA

neCeSsidades°de Sle r^ssSpaoTo^COVID^"6 Para 3tender 38

sssrasr ^ tjs
banco, pa J^uTcfemra “JoSrtediim'tSS'"''"'80 d* e do,

e servipos bancarios oferecWos pelos canais Util'Zar °S produtos
atendimentos presenciais, principalmente Hnc 9 ' muitos "ecessitam dos
tecnologia ou alguem para instrutS qUS ^ tem faCi,idade

Diante do
com

vem sendo registrada?0hoauvVeaTafim0dabseTedt0ridfi alt° ind'Ce de imuniza?ao que 

Estado de Sao Paulo, liberando o nublirn p h .lmp08tas Pel° Governo do
banctfi S^a-t S das

agencias 
. inclusive 

de gestantes, idosos e

Plenario Ver. Waldomiro dos Safito^^etembro de 2021

EDIVrES

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO
2486/2021

DATA /HORA 
02/09/2021 13:57:08

USD ARID 
martha


