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Art. 17. As sociedades de garantia solidária devem constituir provisão para
cobertura dos prováveis desembolsos associados às garantias prestadas, na adequada
conta do passivo, tendo como contrapartida o resultado do período, de acordo com o
regime de competência.
Parágrafo único. A provisão de que trata o caput deve ser reavaliada, no
mínimo, semestralmente, levando em conta, inclusive, o valor atualizado dos saldos das
respectivas operações garantidas.
Art. 18. Aplicam-se à sociedade de garantia solidária os seguintes limites:
I - o valor total da garantia em operação de crédito não pode ser superior a
80% (oitenta por cento) do saldo devedor atualizado da operação; e
II - o total das garantias concedidas a um único sócio participante não pode ser
superior a 5% (cinco por cento) do somatório do valor do capital social integralizado, das
reservas e do fundo de risco.
Seção IX
Da Prestação de Informações
Art. 19. A sociedade de garantia solidária deve manter à disposição dos sócios
participantes e das pessoas jurídicas mencionadas no art. 2º, inciso IV, com as quais
firmarem instrumento de convênio, informações consolidadas e atualizadas mensalmente,
relativas:
I - ao saldo das garantias honradas e ao saldo das garantias concedidas, de
forma estratificada, no mínimo, por valor e por percentual garantido;
II - ao saldo dos créditos decorrentes das garantias honradas em fase de
cobrança extrajudicial e judicial; e
III - às razões de alavancagem, calculadas na forma prevista no art. 16 desta
Resolução.
CAPÍTULO IV
DA SOCIEDADE DE CONTRAGARANTIA
Seção I
Do Objeto Social
Art. 20. A sociedade de contragarantia tem por objeto a concessão de
contragarantia à sociedade de garantia solidária.
Seção II
Da Política de Concessão da Contragarantia
Art. 21. A contratação de contragarantia será formalizada por meio de contrato
celebrado entre a sociedade de garantia solidária e a sociedade de contragarantia, que
deve pautar-se, no mínimo, pelos princípios da boa fé, da solidariedade de interesses, da
transferência equilibrada de riscos, da continuidade dos negócios e da solvência da
sociedade de contragarantia.
Seção III
Da Constituição
Art. 22. A sociedade de contragarantia deve ser constituída sob a forma de
sociedade anônima.
Art. 23. A expressão "Sociedade de Contragarantia" deve constar da
denominação social da instituição, sendo vedado o uso de denominação ou nome fantasia
que contenha termos característicos das demais instituições do Sistema Financeiro
Nacional ou de expressões similares em vernáculo ou em idioma estrangeiro.
Art. 24. Podem participar do capital social de sociedade de contragarantia
entidades constituídas como sociedade de garantia solidária e pessoas jurídicas nacionais
ou internacionais, bem como fundos destinados à prestação de garantias, inclusive o FGO,
o FGI, o Fampe e o Funproger, desde que contem com autorização na forma da legislação
de regência.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 25. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

De acordo com os Regulamentos Técnicos Metrológicos para medidores
eletrônicos de energia elétrica, aprovados pelas Portaria Inmetro nº 586/1994, nº
587/2012, nº 520/2014 e nº 95/2015, e;
Considerando o constante do processo Inmetro SEI nº 0052600.009492/2019-51
e do sistema Orquestra nº 1486105, resolve:
Alterar o subitem 5.1 do item 5 SOFTWARE, da Portaria Inmetro/Dimel nº 196,
de 21 de outubro de 2016, publicada no D.O.U. em 24/10/2016, Seção 1, Página 151, de
acordo com as condições especificadas encontra-se disponíveis no sítio do INMETRO:
http://www.inmetro.gov.br/pam/
PERICELES JOSÉ VIEIRA VIANNA
PORTARIA Nº 174, DE 1º DE JUNHO DE 2020
O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no exercício da delegação da competência
outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, por meio da Portaria nº 257, de 12 de
novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4, alínea "e" da
regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de dezembro de 2016,
do Conmetro;
Considerando as informações e documentos constantes no processo Inmetro
SEI nº 0052600.005419/2020-44, resolve:
Autorizar, em caráter provisório, a empresa Zebra Technologies do Brasil Comércio de Produtos de Informática Ltda., a declarar conformidade de instrumentos de
pesagem não automático com dispositivo de leitura de códigos de barras, destinados a
automação de ponto de venda - PDV, sob o código nº EAP045, de acordo com as condições
especificadas
encontra-se
disponível
no
sítio
do
INMETRO:
http://www.inmetro.gov.br/legislacao
PERICELES JOSÉ VIEIRA VIANNA
PORTARIA Nº 175, DE 1º DE JUNHO DE 2020
O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no exercício da delegação da competência
outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, por meio da Portaria nº 257, de 12 de
novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4, alínea "e" da
regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de dezembro de 2016,
do Conmetro;
Considerando as informações e documentos constantes no processo Inmetro
SEI nº 0052600.005416/2020-19, resolve:
Autorizar, em caráter provisório, a empresa Genova Industria e Comércio de
Balanças Ltda., a declarar conformidade de instrumentos de pesagem não automático, sob
o código nº EAP044, de acordo com as condições especificadas encontra-se disponível no
sítio do INMETRO: http://www.inmetro.gov.br/legislacao
PERICELES JOSÉ VIEIRA VIANNA
PORTARIA Nº 176, DE 2 DE JUNHO DE 2020
O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no exercício da delegação da competência
outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, por meio da Portaria nº 257, de 12 de
novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4, alínea "e" da
regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de dezembro de 2016,
do Conmetro;
Considerando as informações e documentos constantes no processo Inmetro
SEI nº 0052600.005601/2020-03, resolve:
Autorizar, em caráter provisório, a empresa Elster Medição de Água Ltda., a
declarar conformidade de medidor de água, sob o código nº EAP047, de acordo com as
condições
especificadas
encontra-se
disponível
no
sítio
do
INMETRO:
http://www.inmetro.gov.br/legislacao

ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO
Presidente do Banco Central do Brasil

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DELIBERAÇÃO Nº 857, DE 2 DE JUNHO DE 2020
Altera a Deliberação CVM nº 749, de 15 de janeiro
de 2016.
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM torna público
que o Colegiado, em reunião realizada nesta data, com fundamento no art. 8º, inciso
II, do Anexo ao Decreto nº 6.382, de 27 de fevereiro de 2008, que institui a Estrutura
Regimental da CVM, e no art. 16, incisos II e VI, do Regimento Interno desta Autarquia
Federal; tendo em vista o disposto nos arts. 124, incisos I e IV, e 191, da Lei nº 9.279,
de 14 de maio de 1996, e no art. 296, § 1º, do Código Penal, acrescentado pela Lei
nº 9.983, de 14 de julho de 2000, bem como na Portaria/CVM/PTE/N° 197, de 22 de
novembro de 2019, deliberou:
Art. 1º Os artigos 3º e 5º da Deliberação CVM nº 749, de 15 de janeiro de
2016, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3° Compete ao Superintendente Geral, após manifestações da
Assessoria de Comunicação Social - ASC e da Superintendência de Proteção e
Orientação aos Investidores - SOI, analisar e decidir sobre o requerimento no prazo de
5 (cinco) dias úteis." (NR)
"Art. 5º A CVM não concederá autorização para a reprodução e a utilização
de sua sigla, de seu logotipo e de seu slogan, pelo prazo de 6 (seis) a 24 (vinte e
quatro) meses, à pessoa ou entidade requerente que não houver observado o disposto
nesta Deliberação." (NR)
Art. 2º. Esta Deliberação entrará em vigor em 1º de julho de 2020.

PERICELES JOSÉ VIEIRA VIANNA
PORTARIA Nº 177, DE 2 DE JUNHO DE 2020
O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no exercício da delegação da competência
outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, por meio da Portaria nº 257, de 12 de
novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4, alínea "e" da
regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de dezembro de 2016,
do Conmetro;
Considerando as informações e documentos constantes no processo Inmetro
SEI nº 0052600.005637/2020-89, resolve:
Autorizar, em caráter provisório, a empresa Welmy Industria e Comércio Ltda.,
a declarar conformidade de instrumentos de pesagem não automáticos (IPNA), sob o
código nº EAP051, de acordo com as condições especificadas encontra-se disponível no
sítio do INMETRO: http://www.inmetro.gov.br/legislacao
PERICELES JOSÉ VIEIRA VIANNA
PORTARIA Nº 178, DE 2 DE JUNHO DE 2020
O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no exercício da delegação da competência
outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, por meio da Portaria nº 257, de 12 de
novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4, alínea "e" da
regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de dezembro de 2016,
do Conmetro;
Considerando as informações e documentos constantes no processo Inmetro
SEI nº 0052600.005621/2020-76, resolve:
Autorizar, em caráter provisório, a empresa Mettler - Toledo Industria e
Comércio Ltda., a declarar conformidade de instrumentos de pesagem não automáticos
(IPNA), sob o código nº EAP051, de acordo com as condições especificadas encontra-se
disponível no sítio do INMETRO: http://www.inmetro.gov.br/legislacao

MARCELO BARBOSA

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA
DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL
PORTARIA Nº 172, DE 1º DE JUNHO DE 2020
O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE
METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no exercício da delegação da
competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, por meio da Portaria nº
257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem
4, alínea "e" da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de
dezembro de 2016, do Conmetro;
Considerando as informações e documentos constantes no processo Inmetro
SEI nº 0052600.005623/2020-65, resolve:
Autorizar, em caráter provisório, a empresa Alfa Instrumentos Eletronicos
Ltda., a declarar conformidade de instrumentos de pesagem não automáticos (IPNA),
sob o código nº EAP050, de acordo com as condições especificadas encontra-se
disponível no sítio do INMETRO: http://www.inmetro.gov.br/legislacao

PERICELES JOSÉ VIEIRA VIANNA
PORTARIA Nº 179, DE 2 DE JUNHO DE 2020
O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE
METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no exercício da delegação da
competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, por meio da Portaria nº
257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem
4, alínea "e" da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de
dezembro de 2016, do Conmetro;
Considerando as informações e documentos constantes no processo Inmetro
SEI nº 0052600.004969/2020-46, resolve:
Autorizar, em caráter provisório, a empresa Velsis Sistemas e Tecnologia
Viária S/A, a declarar conformidade de medidores de velocidade de veículos
automotores, sob o código nº EAP048, de acordo com as condições especificadas
encontra-se disponível no sítio do INMETRO: http://www.inmetro.gov.br/legislacao

PERICELES JOSÉ VIEIRA VIANNA
PORTARIA Nº 173, DE 1º DE JUNHO DE 2020
O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no exercício da delegação da competência outorgada
pelo Senhor Presidente do Inmetro, por meio da Portaria 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;
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