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Ao Senhor
Ilan Goldfajn
Presidente

Banco Central do Brasil
Brasília-DF

Assunto: Pedido de acesso à informação- Lei n? 12.527/2011

Sr. Presidente,

O SINAL - Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central,

entidade representativa dos servidores desta autarquia, vem por meio dessa

requerer, com fundamento na Lei n? 12.527/2011, informações sobre estudos

em andamento ou realizados nos últimos dois anos, no âmbito da Autarquia,

inclusive suas Gerências Administrativas, sobre os seguintes assuntos:

1. Cessão, venda, aluguel ou qualquer forma de transferência
de instalações do Banco Central do Brasil ou de parte delas,
sobretudo as utilizadas pelo Departamento do Meio
Circulante, mas não exclusivamente, para o Banco do Brasil
ou quaisquer outras instituições financeiras;

2. Terceirização de atividades, especialmente as relacionadas à

destruição de numerário;

3. Avaliação de custos de manutenção de representações
regionais do Banco Central e de remoção de seus servidores,
total ou parcialmente, no interesse da administração.

É de suma importância para os servidores da Autarquia
acompanhar e participar de todos os processos e estudos que afetem
diretamente as estruturas organizacionais a que pertencem e que possam
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resultar na eventual interrupção do funcionamento regional das atividades do

Banco Central.

A lei de acesso a informação, n• 12.527, de 18 de novembro de

2011, em seu o art. 70, nos incisos V, VI e VII, alínea "a", garante a possibilidade

de obter informações relativas à política, organização e serviços, bem como à

administração do património público, à implementação, acompanhamento e

resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas,

metas e indicadores propostos.

Além disso, o art. 8• da referida Lei estabelece que é dever dos

órgãos e entidades públicas de promover, independentemente de

requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas

competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas

ou custodiadas.

Atenciosamente,

J n isson Pereira

Pr sidente do SINAL
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