
Nome do conjunto de dados: Grades de Horários do SPB 
 
Metadados: 
 

1. Descrição Geral: esta tabela contém informações sobre os horários padrões em que mensagens 
constantes do Catálogo de Serviços do SFN vinculadas ao domínio de sistema SPB01 podem ser:  

 enviadas ao Banco Central do Brasil (BCB), no caso daquelas em que o BCB figure como 
destinatário; ou  

 enviadas pelo BCB, no caso daquelas em que BCB seja o emissor. 
 
O Catálogo de Serviços do SFN está disponível em 
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/comunicacaodados. 

 

2. Descrição dos campos: 
 

a) Grade: indica a janela de tempo em que as mensagens vinculadas a esta grade podem ser 
enviadas ou recebidas pelo BCB.  
A descrição e a data de ativação das grades pode ser consultada no Dicionário de Domínios, 
observando-se o respectivo código da grade na coluna “Domínio”. 
 
O Dicionário de Domínios está disponível em 
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/comunicacaodados. 

 
b) Mensagens associadas: Mensagens associadas à grade. As mensagens podem estar associadas a 

uma ou mais grades, dependendo das regras de negócio vinculadas às mensagens. 
 

c) Abertura 24/12 (se dia útil): horário de abertura da grade no dia 24/12 (véspera de Natal), caso 
seja um dia útil. 
 

d) Fechamento 24/12 (se dia útil): horário de fechamento da grade no dia 24/12 (véspera de 
Natal), caso seja um dia útil. 

 
e) Abertura último dia útil do ano: horário de abertura da grade no último dia útil do ano. 

 
f) Fechamento último dia útil do ano: horário de fechamento da grade no último dia útil do ano. 

 
g) Abertura demais dias úteis: horário de abertura da grade em dias úteis. 

 
h) Fechamento demais dias úteis: horário de fechamento da grade em dias úteis. 

 
i) Abertura sábados e Feriados: horário de abertura da grade aos sábados e feriados. 

 
j) Fechamento sábados e Feriados: horário de fechamento da grade aos sábados e feriados. 

 
k) Abertura domingos: horário de abertura da cada grade aos domingos. 

 
l) Fechamento domingos: horário de fechamento da cada grade aos domingos. 
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