
Instruções do Banco de Portugal 
 
 
Instrução nº 31/2001 
 
 
ASSUNTO: Regulamento do Sistema de Compensação Interbancária – SICOI 
 
 
 
Na sequência da publicação do Aviso do Banco de Portugal nº 2/2001, de 16.02, que na fase de 
transição para o Euro, permite às Instituições de Crédito a devolução de cheques em escudos, cuja 
data de emissão ultrapasse a data de validade neles aposta (a partir de 31.12.2001) e da análise levada 
a efeito pelo Departamento de Sistemas de Pagamentos, considera-se necessário proceder ao 
ajustamento da redacção de três artigos do Regulamento e de dois motivos de devolução constantes da 
Parte VII do respectivo Anexo. 
 
O Banco de Portugal, de acordo com os poderes que lhe são conferidos pelo artº 14.º da sua Lei 
Orgânica, determina o seguinte: 
 
 

1   O nº 2 do artigo 1.º, o nº 1.1 do artigo 2.º e o nº 1.2 do artigo 17.º, da Instrução nº 125/96 
(BNBP nº 5, de 15.10.96), bem como os motivos de devolução “Cheque Revogado Por Justa 
Causa” e “Cheque Apresentado Fora de Prazo”, constantes da Parte VII do respectivo Anexo, 
passam a ter a seguinte redacção: 

 
 
1.º (Objecto) 

1. (...) 
2. São excluídos do apuramento dos saldos a liquidar por compensação todos os 
documentos ou operações de valor igual ou superior ao montante estabelecido no Manual 
de Procedimentos do Sistema de Pagamentos de Grandes Transacções - SPGT, os quais, 
obrigatoriamente, devem ser liquidados, em base individual, através deste sistema. 

 
2.1. Relativamente aos cheques e efeitos liquidados no SPGT aplicam-se as regras 
definidas no presente regulamento e nos respectivos manuais de funcionamento e de 
especificações técnicas. 

 
2.º (Participantes) 
 

1. (...) 
1.1. Esta participação pode ser realizada de forma directa ou indirecta. As entidades 
que não participem directamente em qualquer dos subsistemas de compensação 
interbancária podem fazer-se representar através de um participante directo, 
assumindo este, perante as demais, os direitos e as obrigações dos seus representados. 

(...) 
 
 
17.º (Procedimentos e responsabilidades do participante apresentante/tomador) 
 

1   É responsável: 
1.1.   (...); 
1.2. Pela verificação da regularidade quer do preenchimento quer dos endossos de todos 
os cheques e documentos afins que lhe sejam apresentados; 
(...) 

 
 
 

PARTE VII 
 

(...) 
 

Cheque revogado - por justa causa 



Quando, nos termos do nº 2 do artigo 1170.º do Código Civil, o sacador tiver transmitido 
instruções concretas ao sacado, mediante declaração escrita, no sentido do cheque não ser pago, 
por ter sido objecto de furto, roubo, extravio, coacção moral, incapacidade acidental ou qualquer 
situação em que se manifeste falta ou vício na formação da vontade. O motivo concretamente 
indicado pelo sacado, no registo lógico, deve ser aposto no verso do cheque pelo banco tomador. 

 
(...) 

 
Cheque apresentado fora de prazo 

Quando a instituição de crédito entender recusar o pagamento do cheque: 
- não revogado pelo sacador e que tenha sido apresentado a pagamento depois de terminado 
os prazos referidos no artigo 29.º da Lei Uniforme; 
- em relação ao qual não tenha sido observado o prazo de utilização do módulo respectivo. 

 
(...) 

 
 

2    A presente Instrução entra em vigor em 1 de Janeiro de 2002. 
 
 


