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Boletim de Execução Orçamentária 2021 
Período: abril a junho 

 

 

ORÇAMENTO DE AUTORIDADE MONETÁRIA (OAM) 

O Orçamento da Autoridade Monetária (OAM) compreende todas as receitas e despesas (primárias e não 
primárias) do Banco Central relativas às operações realizadas na execução das políticas monetária e cambial. 

Classificam-se como primárias as receitas e despesas não decorrentes da remuneração de operações 
financeiras ativas e passivas e que provocam impacto sobre a Dívida Líquida do Setor Público – DLSP. Já as 
receitas e despesas não primárias (ou financeiras) são aquelas decorrentes da remuneração de operações 

financeiras ativas e passivas e que não provocam impacto sobre a Dívida Líquida do Setor Público – DLSP. 
 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Até o segundo trimestre de 2021, as receitas totais (primárias e financeiras) com operações de Autoridade 
Monetária totalizaram o valor de R$347.049,9 milhões e as despesas totais (primárias e financeiras) 
totalizaram o valor de R$393.185,0 milhões, conforme quadro 1 abaixo. 

 
Neste período, houve necessidade de reprogramar os seguintes valores:  
 
-R$135,0 milhões nas receitas da Área Bancária, relativos, principalmente, à remuneração dos créditos a 

receber da Linha Especial Temporária de Liquidez. 
-R$17,9 milhões nas receitas de Outras Operações, relativos, principalmente, às receitas de juros com 
créditos a receber em moeda local com instituições sob regimes de resolução.  

-R$1.703,9 milhões nas despesas de Mercado Aberto, relativos, principalmente, às despesas de ajuste a valor 
justo de derivativos em moeda local. 
 

Quadro 1 – Resumo da Execução Orçamentária  

 
 
As receitas e despesas que integram o OAM estão agrupadas conforme as ativ idades ou operações do Banco 
Central do Brasil a seguir: 

 

Em R$

Dotação

 Voto CMN  94/2020

(A)

 Dotação após alterações 

entre grupos (*)

(B)

Realização 

                      

 (C)

Saldo

(D= A-B)

Valores 

Reprogramados

(E)

Dotação Atualizada

(F=B+E)

          604.595.191.059                   604.595.191.059           347.049.965.383           257.545.225.676            152.971.655           604.748.162.714 

                 777.159.705                          777.159.705                  912.205.848 (135.046.143)            135.046.143 912.205.848 

          456.179.277.844                   456.179.277.844           215.237.343.774 240.941.934.070                             -   456.179.277.844 

          146.409.762.023                   146.409.762.023           129.653.772.635 16.755.989.388                             -   146.409.762.023 

                        273.873                                 273.873                                   -   273.873                             -   273.873 

              1.228.717.614                       1.228.717.614               1.246.643.125 (17.925.511)              17.925.511 1.246.643.125 

          732.356.937.533                   732.356.937.533           393.185.037.974           339.171.899.559         1.703.948.768           734.060.886.301 

            10.333.360.990                     10.333.360.990               4.590.070.971 5.743.290.019                             -   10.333.360.990 

          557.026.245.270                   557.006.845.270           283.068.098.223 273.958.147.047                             -   557.006.845.270 

                 864.293.403                          884.293.403                  321.200.823 543.092.580                             -   884.293.403 

            47.142.078.116                     47.142.078.116             48.846.026.884 (1.703.948.768)         1.703.948.768 48.846.026.884 

          116.881.303.067                   116.881.303.067             56.328.700.379 60.552.602.688                             -   116.881.303.067 

                 109.656.687                          109.056.687 30.940.695 78.715.992                             -   109.056.687 

Orçamento de Autoridade Monetária

Receitas

AREA EXTERNA

MERCADO ABERTO

MERCADO ABERTO

ÁREA BANCÁRIA

(*) Em janeiro, houve remanejamento de R$400 mil das despesas do grupo Outras Operações para o grupo Área Externa. Em abril, houve remanejamento de R$20.000 mil das despesas da Área Externa para o 

o grupo Meio Circulante  e de R$200 mil das despesas do grupo Outras Operações para o grupo Área Externa.

OUTRAS OPERAÇÕES 

TESOURO NACIONAL

OUTRAS OPERAÇÕES

Despesas

AREA BANCARIA

AREA EXTERNA

TESOURO NACIONAL

MEIO CIRCULANTE 
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- Área Externa: receitas e despesas decorrentes, principalmente, dos juros e correção cambial relativos aos 
ativos e passivos em moedas estrangeiras. 

- Mercado Aberto: receitas e despesas decorrentes, principalmente, dos juros da carteira de títulos públicos 
federais e das operações compromissadas realizadas na execução da política monetária, além do resultado 
dos swaps cambiais realizados no mercado interno por meio de câmara ou prestador de serviços de 

compensação, liquidação e custódia. 
- Tesouro Nacional: receitas e despesas decorrentes dos créditos e obrigações com o Tesouro Nacional, com 
destaque para a Conta Única do Tesouro. 
- Área Bancária: receitas decorrentes da remuneração dos créditos a receber da Linha Especial Temporária 

de Liquidez e despesas com a remuneração dos depósitos de instituições financeiras no Banco Central 
(compulsórios e encaixes obrigatórios). 
- Meio Circulante: despesas decorrentes, principalmente, da aquisição de cédulas e moedas, incluídos 

guarda, distribuição, saneamento, destruição de numerário e outras atividades relacionadas. 
- Outras Operações: receitas e despesas decorrentes, principalmente, de créditos a receber e a pagar 
existentes no balanço do BCB, com destaque para os créditos a receber com as instituições em liquidação 

extrajudicial, de operações com devolução de multas aplicadas, recebidas e contestadas e de operações 
relacionadas a sistemas de tecnologia estruturantes da área de atuação da Autoridade Monetária. 
 

O impacto primário com as operações de Autoridade Monetária foi de R$365,4 milhões, detalhado conforme 
quadro 2 abaixo.  
 

Quadro 2 – Impacto Primário  

 
 

Ressalta-se que as despesas do item “Área de Tecnologia da Informação” referem-se às soluções e serviços 
de tecnologia que estão intrínseca e essencialmente ligadas ao cumprimento das funções de Autoridade 
Monetária pelo BCB, tais como o custeio de sistemas relacionados à infraestrutura e operações das reservas 

internacionais; à infraestrutura e operações de mercado aberto; à infraestrutura do Sistema de Pagamentos 
Brasileiro e às operações da área bancária. 
  

Grupo / Contas
Realizado

 2020

Dotação 

2021

Realizado 

30.06

Saldo

2021

Total 1.049.877.038 1.003.738.000 365.380.468 638.357.531

Grupo Meio Circulante 967.437.862  884.293.403  321.200.823  563.092.580 

Aquisição De Numerário         808.415.981  684.703.530  257.255.528  427.448.003 

Acondicionamento e Guarda de Numerário        101.505.414  118.227.489  44.465.015    73.762.474   

Distribuição de Numerário         45.545.280    63.115.342    16.466.658    46.648.683   

Seleção de Numerário         9.506.066      15.229.454    2.085.827      13.143.627   

Destruição de Numerário         1.959.711      2.039.609      918.754         1.120.855     

Divulgação e Pesquisa de Assuntos de Meio Circulante        280.165         905.000         9.041             895.959        

Acordo de Coop Técnica  Combate Falsificação de Numerário        1.870             -                    -                    -                    

Despesas Acessórias em Operações do Meio Circulante 223.376         72.979           -                    72.979          

Grupo Área Externa 36.651.713    52.561.910    19.502.281    33.059.629   

Área de Operações das Reservas Internacionais 6.102.422      19.831.500    2.839.832      16.991.668   

Administração de ativos por terceiros 12.205.391    11.512.000    6.537.434      4.974.566     

Taxa Serviços de Custódia de Títulos em Moedas Estrangeiras 12.637.195    13.450.000    7.369.829      6.080.171     

Contribuição de intervenção no domínio econômico- CIDE 4.581.513      7.066.830      2.511.371      4.555.459     

Variação cambial das taxas de serviço da administração reservas internacionais 970.927         400.000         198.985         201.015        

Demais Contas 154.265         301.580         44.830           256.750        

Grupo Outras Operações 45.787.463    66.882.686    24.677.365    42.205.322   

Área de Tecnologia da Informação 45.531.461    61.480.687    24.394.398    37.086.288   

Administração de Instituições em Regime Especial 207.342         3.717.034      -                    3.717.034     

Devolução de Multas E Outras Penalidades 48.660           1.684.966      282.966         1.402.000     
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Gráfico – Visão Histórica das Despesas Primárias 

 

 

HISTÓRICO 

A proposta orçamentária do OAM para o exercício de 2021 foi aprovada pela Diretoria Colegiada em 25 de 

agosto de 2020, por intermédio do Voto BCB 243/2020, tendo sido submetida ao Conselho Monetário 
Nacional (CMN) e aprovada por intermédio do Voto CMN 94/2020, de 27 de agosto de 2020. 

Na ocasião, o CMN aprovou os montantes de receitas e despesas com operações de Autoridade Monetária 
em R$604,6 bilhões e R$732,4 bilhões, respectivamente. 

No que se refere às despesas primárias, o valor final aprovado foi de R$1.003.738 mil, tendo sido 

contingenciado pelo CMN o valor de R$606.176 mil em relação ao montante inicialmente proposto, que era 
de R$1.609.914 mil. Na oportunidade, o CMN estabeleceu que o Banco Central poderá, no decorrer de 2021, 
a depender da existência de espaço fiscal, solicitar ao CMN a complementação desse valor, em especial para 

atendimento ao regular suprimento do meio circulante nacional.  

Esse contingenciamento desencadeou a necessidade de redistribuição dos recursos destinados às despesas 

primárias para 2021, reduzindo o orçamento destinado ao meio circulante de R$1.470.469 mil para 
R$864.293 mil.  
 

Críticas e sugestões serão sempre bem-vindas para o aperfeiçoamento deste Boletim, ficando a equipe do 
Deafi/Georc/Diorc, pelo e-mail institucional diorc.deafi@bcb.gov.br, à disposição para os esclarecimentos 
que se fizerem necessários. 
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