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BANCO CENTRAL DO BRASIL

A viso nº 21/BCB- Presi

SENADO FEDEAAL I
S cretaria-Geral da Mesa I

S rvíço de Protocolo Legislativo
8i1N N° :5 DE ~J;
- I () ? / 40./'/....

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional

Encaminho <J V. Exa., em anexo, as Demonstrações Finance iras deste Banco
Central referentes ao exercício de 20I I, conforme determina o art. I 14 da Lei 12.309, de 1).8. I O
(Lei de Diretrizes Orçamentárias para 20 11).

'), Cabe ressaltar que, na forma do art. 7°, parágrafos 2° e J" da Lei Complementar
101 , de 4.5.00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) , essas demonstrações são acompanhadas por
Nota Explicativa contemplando:

a) o impacto e o custo fiscal das operações deste Banco Central;
b) o custo de remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional;
c) o custo de manutenção das reservas cambiais;
d) a rentabilidade da carteira de títulos, destacando os de emissão da União.

3. Informo, ainda, que tais dados encontram-se disponíveis na página desta
Instituição na internet (www.bcb.gov.br).

4. Por oportuno, ressalto o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que
determina, em seu ali. 9°, parágrafo 5°, que este Banco Central, no prazo de noventa dias após o
encerramento de cada semestre apresente, "em reunião conjunta das comissões temáticas
pertinentes do Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das
pol íticas monetária: creditícia e cam biaI, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas
operações e os resultados demonstrados nos balanços".

5. No sentido de dar cumprimento ao dispositivo legal mencionado e
considerando o disposto no parágrafo )0 do art. 2° da Resolução I, de 2006, do Congresso
Nacional , este Banco Central coloca-se à inteira disposição, para realização da referida reunião,
no próximo dia 22 de março.
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