FATO RELEVANTE 10/SET/2021
COMUNICADO ASBAC P. ALEGRE 01/2021

O Conselho de Administração e a Diretoria Executiva Regional da ASBAC em Porto
Alegre comunicam a seu quadro social e aos demais servidores do Bacen que, por requisição
da administração do Banco Central do Brasil, via Gerência local e considerações de sua
Procuradoria Geral, não mais poderemos ocupar o espaço onde mantínhamos o atendimento
administrativo na chamada “área de convivência dos servidores” no 14º andar do prédiosede do Bacen nesta capital.
2.
Fomos surpreendidos pela decisão, notadamente por tratar-se de uma parceria de
longa data, mantida e preservada por nós e pela Fenasbac, sempre na mais alta conta, até
então avaliada como vantajosa para ambas as partes, em prol dos servidores da Casa, tendo
sido montados neste período os três ambientes da tal área de convivência aqui em Porto
Alegre, por iniciativa conjunta da alta administração do BC, com total apoio da área de
patrimônio – Demap e administração regional.
3.
A decisão do Banco cumpre observar ditames da legislação pretérita e mais recente
(Decreto 99.509/90 e Lei 9636/98), porquanto, no atual prédio não há contrato de cessão de
área e, o contrato no prédio antigo da Siqueira Campos com João Manoel era para
funcionamento de uma lancheria, atualmente só possível mediante licitação e cobertura de
gastos de água e luz. Desta forma, torna-se impossível manter a chamada “lanchonete” por
inexistência de processo licitatório, cai o contrato que daria sustentação à atual cedência e,
face à restrição de novas concessões, ficamos desamparados e nada mais restou a considerar.
4.
Comunicados pela Gerência local do BCB, com prazo de desocupação de 90 dias e
ressarcimento de despesas previstas na legislação, recorremos da decisão no mérito face à
parceria e conveniência de sua preservação, bem como do valor proporcional de R$ 15mil
inicialmente cobrados. Reexaminado o assunto, face às vedações arroladas, foi ratificada a
decisão quanto à impossibilidade de manter a cessão ou proceder a nova, sendo o valor
revisto e reduzido para R$ 3,5mil, já quitado.
5.
Face à decisão transitada, embora constrangidos e inconformados, entendemos as
razões legais cumpridas pelo BCB e estamos desocupando as áreas, lamentando
profundamente o desfecho de tão proveitoso convívio, adotando os seguintes procedimentos:
a)

Transferir a sede administrativa da ASBAC P. Alegre para sala da
FENASBAC, na Rua Washington Luiz 1010, sala 304, esquina com Rua Espírito
Santo, oportunamente informando dias e horários de expediente presencial;

b)

Manter atendimento remoto ao associado, via fone/watts app 51 992083962 ou
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e-mail asbacportoalegre@asbacportoalegre.com.br ; e

c)

Disponibilizar para venda, leilão e finalmente doações a entidades
filantrópicas todo o mobiliário existente nos ambientes antes utilizados, como
espaço de leitura, escritório com escrivaninhas e gaveteiros, equipamentos de
informática e impressão, lazer, áudio e vídeo, equipamentos de preparo e
conservação de lanchinhos e refrigeração, mesas e cadeiras estofadas da
churrasqueira e mobiliário tipo externo/piscina utilizados no deck coberto onde
realizávamos os encontros de aposentados e outros, louças, talheres, copos, taças
etc. Proximamente divulgaremos listagens, local e datas para ofertas de compra
para eventuais interessados.

6.
Obviamente, além da perda do convívio diário e mais efetivo no Banco e oferta
presencial de serviços lá concentrados, a ASBAC possivelmente incorrerá em prejuízo
patrimonial, uma vez que, ao se desfazer de seu imobilizado, mesmo que em excelente estado
e pouco uso, por decorrência de seu baixo valor comercial, não será possível recuperar o
investimento feito quando da implantação das áreas agora desativadas.
7.
O clube da Av. Coronel Marcos não é afetado, tendo cessão em contrato específico e
nossos associados continuam tendo acesso simultâneo a instalações e serviços de nossa sede e
da AABB Porto Alegre conforme convênio estabelecido com aquela coirmã.
8.
Estamos trabalhando duro para mitigar as perdas da nova realidade e, assim que
possível vamos retomar nossos encontros de aposentados e outras iniciativas, mantendo
nossa união e laços que perpetuam bons relacionamentos e fraternidade entre os servidores
de nossa Instituição patronal, certo apenas que não será mais no espaço de costume dentro
do Banco Central.
9.
Continuamos movidos a desafios e este é apenas mais um. Confiantes seguimos na
certeza que nosso propósito é mobilizar e aproximar pessoas, manter amizades e incentivar o
convívio.

Força, foco e fé. Juntos somos melhores.

Manoel José Pereira Dias
Presidente Executivo

Paulo Renato Tavares Stein
Presidente do Cons. de Admin.
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