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SECRETARIA DA 

DIRETORIA 
COMUNICADO 

  
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DIMINUIÇÃO DE GASTOS NO 

BANCO CENTRAL 

  
  

O Orçamento de Custeio do Banco Central, aprovado para 2013, 

totalizava R$202,8 milhões. Entretanto, em virtude de determinação do Ministério do  

Planejamento, Orçamento e Gestão, a dotação orçamentária foi reduzida para 

R$155,7 milhões, levando à necessidade de reduzir gastos no montante de R$47,1 

milhões, o que representa uma diminuição de 23,2% frente ao montante 

anteriormente autorizado. 

  

O Banco Central, historicamente, trabalha com orçamento austero, o 

que exigirá grande esforço da organização na implementação das medidas necessárias 

ao enquadramento das despesas aos novos limites orçamentários estabelecidos. No 

entanto, apesar dos impactos previstos, esperamos que a prestação dos serviços 

essenciais à sociedade seja mantida, contando com a força de trabalho, o 

compromisso e a competência do nosso corpo funcional. 

  

Em razão das limitações impostas, o Banco Central redimensionará 

seus gastos, adotando uma série de medidas administrativas com o objetivo de 

adequar-se à nova realidade. Algumas já foram realizadas e as demais vigorarão a 

partir de 1º de setembro próximo. 

  

Diretoria Colegiada 

  

  

  
Principais medidas: 

  

         suspensão de viagens a serviço; 

         redução do número de aparelhos celulares institucionais; 

         redução dos serviços de dados 3G (via modem portátil); 

         redução da quantidade de impressoras disponíveis e estabelecimento de quotas de 

impressão; 

         redução de postos de trabalho supridos por trabalhadores terceirizados; 

         dispensa de todos os estagiários pagos com recursos do Orçamento Geral da 

União (OGU); 

         cancelamento dos serviços de clipping de jornais, revistas e TV; 

         cancelamento do serviço de análise editorial e de auditoria de imagem (IDM e 

https://www2.bcb.gov.br/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAAAG4Jg1JmrUEaHyAADBEDj1BwBLlGDI3ILzQoLLpf3fHhg7AAAAeM7qAABHmdtTLdfTQZ%2b2Z0pddmxdACElcit1AAAJ


Termômetro); 

         cancelamento das assinaturas de jornais, revistas e periódicos; 

         diminuição dos postos de trabalho do contrato de assessoria de imprensa; 

         diminuição dos postos de trabalho de designers gráficos, web designers e 

revisores; 

         interrupção da transmissão de eventos pela TV Bacen na internet; 

         suspensão da realização de ações publicitárias até o final do ano; 

         redução de 25% na prestação de serviços de transportes na praça de Brasília, 

incluindo o cancelamento do transporte exclusivo para diretores; 

         redução de 50% dos veículos de serviço; 

         redução de 25% no contrato de limpeza em Brasília; 

         redução de consumo de energia elétrica, com restrição de horário de iluminação e 

ar condicionado; 

         desativação da rede de contingência de dados, CFTV, canal de voz e 

videoconferência com as regionais; 

         limitação do acesso à internet a partir das estações de trabalho (desktops) da sede 

e das regionais; 

         redução dos pontos de Serviço de Informação (Bloomberg, Reuters e 

Broadcast/Ag. Estado); 

         redução dos serviços de ligação telefônica fixa, com restrição a ligações para 

celulares, interurbanas e internacionais; 

         cancelamento de novas contratações de treinamento; 

         redução do valor do benefício de primeira graduação; 

         cancelamento dos cursos no exterior; 

         redução de até 25% das despesas com serviços médicos ambulatoriais, nas praças 

de Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Brasília, mantendo a prestação de serviços 

no mínimo necessário; 

         redução da realização de eventos internacionais realizados no país. 
 

 


