
 
 
COMUNICADO CETIP no 140/06 – 13 de dezembro de 2006 

 
Assunto: Horário de funcionamento da CETIP nos dias 22 e 29 de dezembro 

de 2006. 
 

A CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação comunica seus horários de 
funcionamento nos dias 22 e 29 de dezembro de 2006. 
 

Dia 22 de dezembro de 2006: 
 

• O funcionamento da CETIP será normal. 
 
Dia 29 de dezembro de 2006: 
 

• Os horários das modalidades Multilateral e Bilateral serão mantidos; 
 

• As modalidades Bruta, STR e Sem Liquidação no STR terão seus 
horários finais, para lançamento de operações, antecipados para às 
13h45 e o de liquidação pelos Bancos Liquidantes para às 14h00; 

 
• O CetipNET não estará disponível; 

 
• O segundo horário para transferência de arquivos será de 13h00 às 

13h15 e para mensageria de 11h35 às 13h30; 
 
• O terceiro horário para transferência de arquivos (17h50 às 18h20) 

e mensageria (17h50 às 18h30) não estará disponível; 
 

• O horário noturno para transferência de arquivos do SIC (18h40 às 
19h30) não estará disponível; 

 
• O horário para lançamentos nos Módulos de Identificação de 

Comitentes e de Controle de Acesso e Administração de 
Participantes será de 08h30 às 14h15; 
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• O horário para registro de movimentação de garantias será de 
08h30 às 13h45; e 

 
• O Sistema permanecerá aberto até às 14h45, exclusivamente para 

consultas e lançamento de preços unitários – P.U. de eventos a 
serem processados no dia útil subseqüente ou em dias posteriores. 

 
 Lembramos a todos os participantes, em especial aos bancos liquidantes, 

que deverá ser observada a obrigatoriedade de manutenção de pessoal habilitado a 
efetuar todos os procedimentos operacionais necessários ao fechamento de suas 
posições financeiras e a tomar decisões a respeito de movimentações ou liquidação 
financeira de posições que possam acarretar atrasos ou criar dificuldades no 
processamento de operações. 

 
 A falta de confirmação financeira ou transferência de saldos para a CETIP 

irá acarretar a adoção dos procedimentos de inadimplência com as implicações 
previstas. 

             
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Área de Apoio 

Operacional, através dos telefones (11) 3111.1597 ou (21) 2276.7597. 
 
  “ORIGINAL ASSINADO POR” 

Antonio Carlos F. Teixeira 
Superintendente Geral  
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