HORA

ATIVIDADE

8h30

Câmara avisa abertura

9h00

10h00

10h45

11h45

12h30

EMISSOR
CBLC

DESTINATÁRIO

LDL0028

Câmara informa
CBLC
resultado líquido de
negociações – renda fixa
e renda variável (prévia)

Banco do Agente
de Compensação

LDL0001

Horário limite para
entrega de ativos de
renda variável na
Custódia CBLC

Agente de
Custódia

CBLC

LCC/LCD

Câmara informa
liquidação de eventos e
emissões

CBLC

Banco do Emissor
ou Banco do
Agente de
Custódia

LDL0007

Horário limite para IF
requisitar transferência
para liquidação de
eventos e emissões.

Banco do
Emissor ou
Banco do
Agente de
Custódia

Bacen/CBLC

LDL0008R2

Câmara efetua repasse
de eventos e emissões

CBLC

Bacen/Banco do
Emissor ou Banco
do Agente de
Custódia

LDL0009

Selic

SEL1023R1 com o
campo
SitOpSel = ATU

12h30

Horário limite para IF
Participante
transferir títulos públicos Selic e CBLC
para conta de garantias
da CBLC no SELIC para
estorno de margem

13h05

Final do período de
Participante de CBLC
especificação para as
Negociação
operações definitivas com
liquidação em D+0 e
operações
compromissadas
D+0/D+1 de renda fixa

13h10

Final do período de
autorização de
direcionamento de
entrega/recebimento de
renda fixa

13:20

14h00

MENSAGEM/SISTEMA

Participantes

Participante
Selic

CBLC e
Participante de
Negociação

Envio de informações do CBLC
saldo líquido de títulos de
renda fixa

Participante de
Negociação e
Agente de
Compensação

Câmara informa
CBLC
resultado líquido de
negociações – renda fixa
e renda
variável(definitiva)

Banco do Agente
de Compensação

LDL0001

Câmara informa
resultado líquido de
negociações ao Bacen

Bacen

LDL0002

CBLC

14:45

Horário limite para
Participante de CBLC
solicitação de restrição
Negociação e
na entrega – renda fixa e Agente de
renda variável
Compensação

14h30

Horário limite para IF
confirmar ou divergir do
resultado líquido de
negociações

14h40

Horário limite para
CBLC
eventuais acertos devido

Banco do
Agente de
Compensação

CBLC

LDL0003

Banco do Agente
de Compensação

LDL0001 e LDL0003

às divergências em
resultado líquido de
negociações
Câmara informa
resultado líquido de
negociações ao Bacen

CBLC

Bacen

LDL0002

14h45

Banco do
Agente de
Compensação

Bacen/CBLC

LDL0004R2

15h00

Horário limite para IF
requisitar transferência
para liquidação de
resultado líquido de
negociações

Horário limite para
CBLC
eventuais acertos devido
a casos de inadimplência

Banco da CBLC

LDL0010 e LDL0011R2

15h15

Bacen/Banco do
Agente de
Compensação e
Selic

LDL0005

15h25

Câmara efetua liquidação CBLC e
de resultados credores
Participante
(Processamento da
Selic
Entrega contra
Pagamento)

18h30

Câmara avisa
fechamento

Participantes

LDL0029

18h30

21h30

CBLC

Final do período de
Participante de CBLC
especificação para as
Negociação
operações definitivas com
liquidação em D+1

LTP/CBL0406

Horário Limite para
liberação da restrição na
entrega – renda fixa e
renda variável

Participante de CBLC
Negociação e
Agente de
Compensação

LTP/CBL0414 e CBL0416

Final do período de
especificação de
operações de renda
variável e autorização da
entrega/recebimento de
ativos de renda variável

Participante de CBLC
Negociação e
Agente de
Custódia

LCC/LCD

Devolução de eventuais
créditos LDL e LBTR
recebidos indevidamente
Eventuais consultas e
avisos de alterações de
Qualquer
horário, interrupção e
hora
retomada de atividades
Transferência de títulos
públicos para conta de
garantias da CBLC no
SELIC

LDL0006 e LTR0006
LDL0023, LDL0024,
LDL0026, LDL0030,
LDL0031, LDL0016,
LDL0017

