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Apresentação 
 
 O Fundo Nacional do Meio Ambiente-FNMA, criado por Lei em 1989, foi instituído à 
época com o objetivo de apoiar, por meio do fomento à projetos finalísticos, a implementação da 
Política Nacional do Meio Ambiente. Desde os primeiros aportes, em 1990, os projetos financiados 
eram submetidos à aprovação de um Conselho, de caráter deliberativo, composto por representantes 
da Sociedade Civil e do Governo. Esse modelo de gestão dos recursos públicos, inovador para a 
época, persistiu e se fortaleceu ao longo dos 23 anos de história do FNMA, consolidando uma bem 
sucedida agenda de controle social sobre os recursos investidos. 
 No mesmo diapasão vieram as estratégias para captação de projetos, a Demanda Induzida 
(editais) e a Demanda Espontânea  (chamamentos temáticos), mecanismos que possibilitaram a 
seleção técnica de mais de 1400 projetos, com sítio em todos os estados da federação, cuja 
execução agregou expertise a esse Fundo, hoje reconhecida e aproveitada por outros agentes de 
fomento, públicos e privados, a exemplo do Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal. 
 Além dos mecanismos de seleção pública, corroboraram para a construção do vasto 
protifólio FNMA, recursos decorrentes de doações internacionais (Países Baixos, Alemanha) e 
operações de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, principais 
aportadores até 2006. Os investimentos, além do apoio a projetos, possibilitaram a elaboração e 
implementação de mecanismos tecnológicos (Sistemas como o SIGEF, SISPEC, DPG, FaçaProjeto) 
que qualificaram as estratégias de controle dos recursos repassados, bem como forneceram ao 
público em geral, muito antes do advento do SICONV, planilha eletrônica completa, com todos os 
requisitos necessários para a elaboração de um projeto.  
 Os avanços obtidos subsidiaram as iniciativas voltadas à ampliação da agenda de fomento 
para todo o território nacional, conduta que pautou as administrações FNMA que prudentemente 
buscaram alcançar a democratização do acesso aos recursos desse Fundo que, até 2003, 
concentrava-se principalmente nos estados do Sul e Sudeste do país. O lançamento de editais 
regionais, a ampliação dos programas de capacitação, a edição de manuais sobre a elaboração e 
execução de projetos, a criação da Rede Brasileira de Fundos Socioambientais, foram algumas das 
iniciativas que corroboraram para o sucesso da democratização pretendida.  
 O aumento no número de projetos apoiados, no entanto, não dialogou, na mesma proporção, 
com o quadro funcional a disposição do FNMA que, nos últimos anos, sofreu drástica redução 
(2004 - 70 profissionais, final de 2010 - 28 profissionais). Conseqüentemente o positivo movimento 
de democratização se deparou, nos últimos anos, com um acréscimo do passivo de convênios com 
prestações de contas a serem analisadas e finalizadas, quadro que provocou, em 2009, a construção 
de uma "Reengenharia para o Fomento" FNMA,  a qual reposicionou as estratégias de captação de 
projetos bem como a escala de atuação do Fundo. Desde 2009 os editais- Demanda Induzida, 
passaram a abordar temas estratégicos, de âmbito regional, contemplando quantitativo menor de 
projetos, mas cuja escala territorial recepciona maior número de beneficiários. A Demanda 
Espontânea manteve sua escala local e seu apoio à iniciativas replicáveis, no entanto, hoje o FNMA 
opera com, no máximo, 10 projetos anuais decorrentes dessa modalidade, número que nos 
possibilita empreender o acompanhamento in loco a todos os convênios em execução. 
  O relatório de Gestão 2012 reflete alguns dos principais resultados obtidos a partir da 
"reengenharia" proposta e em curso, a qual vem possibilitando além do alcance do 
acompanhamento mais qualificado pela equipe desse Fundo aos projetos em execução, maior 
eficiência e sintonia entre o empenho orçamentário e o repasse financeiro dentro do mesmo ano de 
exercício. 
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Introdução 
 
 O Relatório de Gestão do Fundo Nacional do Meio Ambiente, Exercício de 2012, contém 
informações sobre as ações implementadas no período, incluindo a execução orçamentária e 
financeira e o fomento a projetos.  Os conteúdos estão organizados de acordo com a Decisão 
Normativa TCU n° 119, de 18 de janeiro de 2012, e Portaria TCU nº 150, de 05 de julho de 2012.   
 Alguns itens citados na Decisão Normativa nº 119, pertinentes a órgãos da administração 
direta do Poder Executivo, não se aplicam ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, e não foram 
incluídos no relatório.  São eles: itens 3.4, 3.5, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.5, 4.2.4.2, 5.1, 5.4, 5.5, 6.1.4.1, 
6.1.4.2, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.2, 7, 8, 9, 10.2, 11.1.1 e 12. Vários desses itens tratam de atividades 
que, no Ministério do Meio Ambiente, são centralizadas na Secretaria Executiva ou no Gabinete da 
Ministra, tais como Correição, Gestão de Pessoas, de Patrimônio e Sustentabilidade Ambiental. 
Ademais, o FNMA não é responsável por Programas, Objetos ou Metas do PPA, somente pela 
execução de Ações Orçamentárias. A numeração dos tópicos do relatório segue uma ordem 
seqüencial. 
 No ano de 2012, o FNMA consolidou o novo modelo de fomento adotado a partir de 2009.  
O número de convênios vigentes diminuiu significativamente, permitindo um acompanhamento de 
maior qualidade aos projetos em execução.  Foram tomadas medidas importantes para sanar o 
passivo de convênios finalizados, pendentes de análise conclusiva das prestações de contas, e os 
resultados preliminares são apresentados neste relatório.   
 Nesse ano, o FNMA reabriu a Demanda Espontânea com um leque de temas, para dar maior 
liberdade às instituições proponentes na apresentação de “boas idéias” de relevância local.  As 
novas Linhas Temáticas foram publicadas em novembro de 2012 e os projetos serão recebidos até o 
final de abril de 2013 quando dar-se-á o início da análise técnica e financeira dos projetos. Está 
prevista a celebração de 10 convênios durante o ano de exercício. 
 Para 2013 serão lançamentos de três editais, que possibilitarão a seleção de projetos 
estruturantes (temas: aplicação da "Nova Lei de Florestas", promoção da Integração de 
Instrumentos de Gestão Territorial, Educação ambiental para o Cadastro Ambiental Rural - CAR) 
Os referidos editais, elaborados em 2012, dos quais dois foram finalizados durante os 3 primeiros 
meses de 2013, dialogam com a reengenharia de fomento FNMA aplicada desde 2009, a partir da 
qual as ações de maior robustez territorial, apoiadas por meio de conjunto de projetos em 
quantidade factível de ser fiscalizada pelo FNMA e parceiros (Secretarias e Vinculadas), passaram a 
pautar os edital do Fundo Nacional e, portanto, sua Demanda Induzida.  
 No final do Exercício 2012, o FNMA consolidou uma parceria estratégica com o Banco do 
Brasil, que levou à assinatura de um Contrato de Prestação de Serviço entre o Ministério do Meio 
Ambiente e o Banco para o apoio a projetos do Fundo Nacional do Meio Ambiente e do Fundo 
Nacional sobre Mudança do Clima, por meio de contratos de repasse. O relatório de gestão do 
Banco do Brasil, referente a essa parceria, foi agregado ao presente relatório, por orientação do 
Tribunal de Contas da União. 
 Está em plena execução a parceria com o Fundo Socioambiental da Caixa Econômica 
Federal, com a implementação de projetos estruturantes nos biomas Cerrado e Caatinga. Cabe 
esclarecer que a referida parceria se pauta exclusivamente no apoio técnico, não cabendo nenhum 
repasse de recurso financeiro entre as partes.  Maiores informações sobre esta e outras ações 
prioritárias do FNMA encontram-se no relatório que segue. 
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1. Identificação e Atributos das Unidades Cujas Gestões Compõem o Relatório 
1. 1 Identificação – Relatório de Gestão Agregado 
 
Quadro A.1.1 – Identificação da UJ 

Poder e Órgão de Vinculação 
Poder: Executivo  
Órgão de Vinculação: Ministério do Meio Ambiente Código SIORG: 1927 

Identificação da Unidade Jurisdicionada agregadora 
Denominação completa: Fundo Nacional do Meio Ambiente 
Denominação abreviada: FNMA 
Código SIORG: 1992 Código na LOA: 44901 Código SIAFI: 44204 
Situação: Ativa 
Natureza Jurídica: Órgão Público CNPJ: 37.115.375/0004-50 
Principal Atividade : Administração Pública em Geral Código CNAE: 8411-6 
Telefones/Fax de contato:  (061) 2028-2160   
Endereço eletrônico: fnma@mma.gov.br 
Página da Internet: http://www.mma.gov.br/fnma 
Endereço Postal: SEPN 505  Bloco B – 3º Andar   Ed. Marie Prendi Cruz  70.730-542  Brasília - 
DF 

Identificação das Unidades Jurisdicionadas agregadas 
Número de Ordem: 1 
Denominação completa: Caixa Econômica Federal / Fundo Nacional do Meio Ambiente 
Denominação abreviada: CAIXA/FNMA 

Código SIORG: : 001927 Código na LOA: 99999 
Código SIAFI: 
: UG 443023 

Situação: Ativa 
Natureza Jurídica: Empresa pública – mandatária/órgão 
público 

CNPJ: 37.115.375.0004-50 
 

Principal Atividade : Bancária – mandatária/agente operadora dos recursos do 
OGU Código CNAE:  
Telefones/Fax de contato:   (0x61) 3206-9532;  (0x61) 3206-9713  
Endereço eletrônico: genef@caixa.gov.br 
Página da Internet: : http://www.caixa.gov.br  
Endereço Postal: SBS, Quadra 4, lotes3/4, Ed.Matriz I da CAIXA – 2º andar – Brasília/DF - CEP: 
70092-900 

Número de Ordem: 2 

Denominação Completa: Banco do Brasil/Ministério do Meio Ambiente 

Denominação Abreviada: BB/MMA/FNMA 

Código SIORG:  
Código LOA: não se 
aplica Código SIAFI: 443070 

Situação: ativa 
Natureza Jurídica: Sociedade de Economia Mista CNPJ: 000.000.000/0001-91 
Principal Atividade : Bancária – mandatária/órgão público – Execução 
Orçamentária e Financeira dos Programas Sociais como mandatária de 
Contratos de Repasse Código CNAE: 7511-6 
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Telefones/Fax de 
contato:  (061) 3102-2071 (061) 3102-2062 (061) 3102-2123 
Endereço Eletrônico: contratoderepasse@bb.com.br 
Página na Internet: http://www.bb.com.br 
Endereço Postal: Quadra 1, bloco C, lote 32, ED. Sede III – 11º andar – Brasília/DF – CEP:70073-
901  

Normas relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas 
Lei nº 7797 (10/07/1989)– Cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente 
Decreto nº 3524 (26/06/2000) – Regulamenta a Lei nº 7797 
Decreto nº 6985 (20/10/2009) 
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas  
Portaria nº 295 de 03 de agosto de 2011 – Regimento Interno do Conselho Deliberativo 
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas  

Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 
Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 

Código SIAFI Nome 
44204 Fundo Nacional do Meio Ambiente 

Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 
Código SIAFI Nome 

00001 Gestão Tesouro 
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora 
Código SIAFI da 

Gestão 
443045 SET. DE PROG.ORCAMENTARIA E FINANCEIRA-FNMA 00001 

Código SIAFI da Unidade Gestora 
Código SIAFI da 

Gestão 
443022   FUNDO NAC. DO M. AMBIENTE/II/BID 1013/SF-BR.  00001 

Código SIAFI da Unidade Gestora 
Código SIAFI da 

Gestão 
443024   FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 00001 

Código SIAFI da Unidade Gestora 
Código SIAFI da 

Gestão 
443023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-MIN.DO MEIO AMBIENTE 00001 

 
 
1.2 Finalidade e Competências Institucionais da Unidade Jurisdicionada 
 

O Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA, criado pela Lei no. 7.797, de 10 de julho de 
1989, tem por missão contribuir, como agente financiador e por meio da participação social, para 
implementação da Política Nacional do Meio Ambiente, tarefa que vem desempenhando há 23 anos. 
A Lei 7.797 foi regulamentada pelo Decreto nº 3.524, de 26 de junho de 2000, atualizado pelo 
Decreto nº 6985 (20/10/2009), que estabeleceu a natureza contábil e financeira do fundo e a 
composição do seu Conselho Deliberativo.   
 Ao longo de sua história foram conveniados mais de 1.400 projetos, incluindo 180 contratos 
de repasse e 61 cartas de acordo, com investimentos da ordem de R$ 239 milhões de reais, 
provenientes do Tesouro Nacional, contrato de empréstimo com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), de acordos internacionais a exemplo do Projeto de Cooperação Técnica 
Brasil-Holanda, de doações no âmbito do Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais 
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(PPG-7), e de recursos arrecadados pela aplicação da Lei de Crimes Ambientais (Lei no 9.605/1998). 
 No cumprimento de sua missão o FNMA fomenta projetos socioambientais relacionados aos 
temas contemplados pela Política Nacional do Meio Ambiente.  Em 2012 iniciou-se a execução do 
Plano Plurianual 2012-2015.  Nesse PPA, as ações finalísticas do FNMA estão inseridas em dois 
Programas:  
 
Programa 2018- Biodiversidade 
Ação 20N1 – Fomento a Projetos de Conservação e Manejo da Biodiversidade 

Fomento a projetos que visem: 
1) a conservação e o manejo sustentável da biodiversidade e dos recursos naturais em todos 
os biomas brasileiros 
2)  a implementação de alternativas de produção sustentável 
3) a elaboração e implementação de planos de manejo de Unidades de Conservação  
4) o fortalecimento da gestão de Unidades de Conservação 
5) a conservação e preservação da fauna e flora ameaçadas de extinção 
6) a conservação e o manejo dos recursos pesqueiros 
7) apoio ao maneja da agrobiodiversidade 
8) prevenção a incêndios em vegetação nativa 
9) o combate à desertificação 
10) o combate ao desmatamento 
 
Programa 2045 – Licenciamento e Qualidade Ambiental 
Ação 20M6 – Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável 
 
Fomento a projetos que visem: 
1) a implementação de Agendas 21 Locais  
2) a educação ambiental, capacitações e treinamentos com vistas à conservação ambiental e 
ao desenvolvimento sustentável 
3) a elaboração e implementação de planos de gestão integrada de resíduos sólidos e de 
resíduos industriais perigosos 
4) a conservação e recuperação de bacias hidrográficas 
5) o fortalecimento do SISNAMA e do SINGREH 

 
 Ao final de 2012, o FNMA contava com uma carteira ativa de 20 convênios e contratos de 
repasse, celebrados a partir de 2007.  Somente dois dos convênios vigentes foram celebrados em 
2007, antes do uso do Sistema de Convênios do Governo Federal – Siconv.  Os outros 18 convênios 
e contratos de repasse vigentes foram celebrados a partir de 2011, no âmbito da reengenharia do 
fomento, proposta pela Direção do FNMA em 2009.   
 A redução no número de convênios vigentes faz parte da estratégia definida pelo FNMA em 
2009, visando evitar a pulverização de recursos pelo País e principalmente melhorar o 
acompanhamento e fiscalização dos projetos apoiados. Por meio da Demanda Espontânea são 
apoiados projetos de menor valor e prazo de execução até 18 meses.   

No caso da Demanda Induzida (Editais lançados pelo FNMA), à estratégia de redução no 
número de projetos apoiados foi agregada a revisão da escala territorial abordada, com acolhimento 
da escala regional, bem como dos valores aportados, que passaram a ser mais expressivos. Assim, 
com um número menor de convênios é possível garantir qualidade ao apoio que o FNMA deve 
empreender junto ao tomador para a exitosa execução dos projetos e, ao mesmo tempo, garante-se 
que um maior número de beneficiários sejam atendidos por meio do apoio a projetos estruturantes. 

A Figura I, abaixo, ilustra a distribuição dos convênios vigentes no final de 2012, por ano de 
celebração, e o número de convênios celebrados por ano. O gráfico demonstra que, seguindo o novo 
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modelo, todos os convênios celebrados em 2010 já foram finalizados. 
 
Figura I. Convênios Vigentes e Celebrados por Ano 
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Durante a última década, o FNMA se empenhou em melhorar a distribuição dos projetos 
apoiados nas regiões geográficas.  Até 2002, a maioria dos projetos apoiados pelo FNMA era de 
instituições localizadas no eixo sudeste-sul.  A partir de 2003, foram lançados editais e termos de 
referência para seleção de projetos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o que contribuiu 
para uma distribuição mais eqüitativa dos projetos entre as regiões.  

Visando garantir o equilíbrio regional na distribuição geográfica dos projetos apoiados, bem 
como do perfil de instituições tomadoras (públicas e privadas sem fins lucrativos) a "Reengenharia 
do Fomento FNMA” em curso desde 2009, vem se pautando, para o conjunto de projetos 
selecionados por meio da Demanda Espontânea (no mínimo 10 por ano), na aprovação, pelo 
Conselho Deliberativo do FNMA, de pelo menos 2 projetos por região brasileira, um para 
instituição pública e outro para instituição privada sem fins lucrativos. 

A distribuição dos convênios apoiados pelo FNMA desde o início da reengenharia de 
fomentos encontra-se  no gráfico abaixo. 
 
Figura II – Distribuição Geográfica dos Projetos apoiados desde 2010 
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 A eficiência na execução dos recursos e a efetividade dos resultados alcançados vêm sendo 
obtidas graças ao empenho da equipe técnica, que se pauta na relação de “parceria” entre o FNMA e 
o tomador, e pelas estratégias de acompanhamento técnico e financeiro da execução. Para tanto o 
FNMA desenvolveu sistemas próprios de apresentação e acompanhamento de projetos, utilizados 
até 2009, quando foram substituídos pelo Siconv. O resultado é a boa execução dos recursos 
públicos, evidenciada pelo percentual mínimo de 7% de projetos enviados para TCE. 
 
1.3 Organograma Funcional 
 
Figura III 
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O Fundo Nacional do Meio Ambiente está organizado em gerências e coordenadorias, de 

acordo com o organograma acima.  Contudo, essa organização não está formalizada em norma.  
Trata-se da organização interna, estabelecida pela Direção, visando maior eficiência no alcance das 
metas institucionais.  O FNMA carece de cargos em comissão para viabilizar todas as instâncias de 
chefia previstas no organograma. Portanto, a Coordenadoria Técnica encontra-se vaga, e suas 
atribuições são absorvidas pela Coordenadoria de Recursos. Atualmente, também há uma única 
gerência, que compartilha com a Diretora as atribuições das duas gerências previstas no 
organograma.      
 
1.4  Macroprocessos Finalísticos da Unidade Jurisdicionada 
 

Conforme abordado nos tópicos anteriores o FNMA apóia projetos por meio de duas 
modalidades de demanda, Demanda Espontânea e Demanda Induzida, com as seguintes 
características:   
 
Demanda Espontânea: visa o apoio a projetos inovadores que atendam a demandas e prioridades 
locais. Anualmente o FNMA abre chamada pública para o recebimento das propostas no Sistema de 
Convênios do Governo Federal – Siconv. Os projetos de Demanda Espontânea devem ter valores 
entre R$ 100 a R$ 300 mil e duração de até 18 meses. O objetivo dessa modalidade de fomento é 
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apoiar projetos piloto que possam ser replicados em outras localidades. 
  
 Em 2012, o FNMA publicou as Linhas Temáticas que serão apoiadas por meio da Demanda 
Espontânea durante o período de implementação do PPA 2012-2015.  Um resumo das Linhas 
Temáticas encontra-se abaixo: 
 
1. Água e Florestas 
  - Oferta de Sementes e Mudas Florestais; 
  - Manejo e Uso Múltiplo de Florestas Nativas; 
  - Implementação de Práticas Agroecológicas; 
  - Recuperação Florestal de Áreas Alteradas e Degradadas 
  
2. Sociedades Sustentáveis e Qualidade Ambiental 
  - Elaboração e Fortalecimento de Mecanismos de Gestão Ambiental Local;  
  - Apoio às Organizações de Catadores de Materiais Recicláveis; 
  - Educação Ambiental; 
  - Produção de Material Pedagógico. 
 
 3. Conservação e Manejo da Biodiversidade 
- Apoio à Elaboração de Planos de Manejo de UCs; 
- Apoio à Implementação de Ações previstas nos Planos de Manejo de UCs;  
- Apoio à Gestão de Mosaicos de Áreas Protegidas; 
- Elaboração de Planos de Ação para Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção;  
- Implementação de Planos de Ação para conservação da fauna ameaçada de extinção;   
- Elaboração de planos de prevenção, controle, contenção e erradicação de espécies exóticas 
invasoras;  
- Desenvolvimento comunitário com base conservacionista; 
- Fortalecimento de estratégias de inserção dos produtos da sociobiodiversidade no hábito alimentar 
comunitário. 
 Em 2012, foi executada a segunda etapa da seleção de projetos da Demanda Espontânea 
lançada em 2011.  No período de 2009 a 2011, o FNMA lançou somente dois temas por ano para 
apoio a projetos por meio da Demanda Espontânea.  Os temas lançados em 2011, cujos projetos 
foram selecionados em 2012, foram: 1) Implementação de Planos de Ação para Comunidades de 
Espécies da Fauna Ameaçada de Extinção numa Perspectiva de Gestão Territorial e 2) 
Implementação de Ações Educativas para a Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos.   
 
Demanda Induzida: visa apoiar projetos apresentados em resposta a editais ou termos de 
referência publicados pelo FNMA, de acordo com as prioridades estratégicas da Política Nacional 
de Meio Ambiente.  Os temas dos instrumentos são definidos pelas Secretarias do Ministério do 
Meio Ambiente e aprovadas pelo Conselho Deliberativo do FNMA.  
 
 Em 2012, além dos temas para demanda espontânea, o FNMA lançou somente 1 novo edital, 
que possibilitou a seleção de 4 projetos voltados a elaboração de Planos Estaduais de Recursos 
Hídricos no âmbito da Região Hidrográfica Amazônica, além do Estado do Maranhão (Amazônia 
Legal). A redução no número de instrumentos de seleção de projetos lançados reflete a decisão 
estratégica de diminuir o número de convênios em execução, sem comprometer a execução do 
orçamento projetado para o exercício, e garantindo que o número de convênios celebrados dialogue 
com a capacidade de acompanhamento/fiscalização pelo FNMA e Secretarias parceiras - essa é a 
Reengenharia do Fomento em curso desde 2009, aprovada pelo Conselho Deliberativo FNMA.  
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1.5  Macroprocessos de Apoio 
 
 O FNMA conta com dois setores que atuam nos macroprocessos de apoio: a Coordenação 
Administrativa e de Instrumentos-CADIN e a Coordenação Financeira-CFIN.  A primeira é 
responsável pela gestão administrativa do Fundo Nacional, bem como pela celebração de contratos 
e convênios.  Embora a gestão de pessoas seja centralizada na SPOA/MMA, essa Coordenação faz 
a interlocução dos servidores com a Coordenação de Gestão de Pessoas do MMA.  Também é 
responsável por prover materiais de consumo de uso nas atividades do FNMA e pela interlocução 
com o setor de patrimônio do ministério.   

A gestão de todos os documentos e processos do FNMA também é realizada pela CADIN 
que é responsável pela gestão do protocolo e arquivo FNMA.  Em 2010, o FNMA contratou uma 
consultoria para melhorar a gestão de documentos, cujos resultados foram descritos em relatórios 
anteriores.  Os resultados positivos quanto à organização dos documentos e processos alcançados 
naquela ocasião ainda são visíveis na eficiência no recebimento, na expedição e no arquivamento 
dos documentos. 
 A Coordenação Financeira do FNMA é responsável pela gestão orçamentária e financeira.  
Todos os procedimentos realizados no Siafi, Siop, bem como o empenho e pagamento de recursos 
no Siconv são de responsabilidade dessa Coordenação.   
 
1.6  Principais Parceiros 

O Fundo Nacional do Meio Ambiente executa projetos finalísticos relacionados às políticas 
formuladas por todas as secretarias do Ministério do Meio Ambiente.  Portanto, o Fundo conta com 
a parceria dessas secretarias, bem como dos órgãos vinculados, na elaboração de suas chamadas 
públicas, na análise das propostas recebidas, e no acompanhamento técnico dos projetos apoiados.   

Em consonância com o Objetivo 4 do Plano Estratégico, em 2011 e 2012 o FNMA 
consolidou a parceria com o Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal, para o apoio a 
projetos socioambientais. Na referida parceria cabe ao FNMA, utilizando a expertise acumulada em 
seus 23 anos de experiência, definir as prioridades territoriais e temáticas para os investimentos do 
Fundo Socioambiental da Caixa. Essa missão acolhe ainda o lançamento de instrumentos 
convocatórios (editais e termos de referência) para seleção dos projetos. Esses, após apreciação 
técnica pela equipe FNMA com apoio das secretarias do MMA, são encaminhados ao Conselho 
Deliberativo do Fundo, para aprovação. Aprovados, os projetos selecionados são encaminhados ao 
FSA - Caixa, para assinatura do instrumento de repasse (estabelecido pela Caixa) e efetivação dos 
repasses (com recursos exclusivamente Caixa).  Todo o recurso financeiro investido nos projetos 
aprovados é exclusivamente do Fundo Socioambiental da CEF. Como informado acima, em 2012, 
havia 9 projetos apoiados com recursos do Fundo Socioambiental Caixa em execução, com 
acompanhamento técnico pela equipe do MMA e FNMA. 

Ainda em 2012, no âmbito do acordo de cooperação técnica firmado com o Fundo 
Socioambiental da Caixa- FSA Caixa, foi estabelecido novo tema para apoio: "água". Nesse caso 
serão selecionados pelo FNMA, em 2013, projetos voltados à recuperação de Áreas de Preservação 
Permanente em ambiente urbano, conforme exigências e pressupostos estabelecidos pela Lei nº 
12.641/2012 - Nova Lei Florestal. 

Em 2012 o FNMA inaugurou a parceria com o Banco do Brasil para o apoio a contratos de 
repasse em todo o território nacional.  Nesse caso, diferente do acordo assinado com o FSA-Caixa, 
trata-se de um contrato firmado entre o Banco e o MMA com o intuito de prestação de serviços, na 
condição de mandatário. Durante todo o segundo semestre, a Direção do Fundo negociou os termos 
da cooperação com o Banco, o que culminou na assinatura de um Contrato de Prestação de Serviço 
entre a Secretaria Executiva do MMA e o Banco do Brasil.  Inicialmente, serão apoiados 6 
contratos de repasse no âmbito da parceria com o Banco. Em 2012 foram firmados 2 contratos de 
repasse, ambos para apoio à Planos Estaduais de Recursos Hídricos para a Região Hidrográfica 
Amazônica. 
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2. Planejamento Estratégico, Plano de Metas e de Ações 
2.1 Plano das Ações da Unidade Jurisdicionada 
 

Passados vinte e três anos de sua criação, o FNMA ocupa a posição estratégica de ser o mais 
antigo fundo público federal de apoio à Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA. Desde 1990, 
o FNMA fomentou projetos ambientais localizados em todo o País, o que resultou no apoio a mais 
de 1400 projetos distribuídos por todas os estados da federação.  A democratização do fomento 
empreendida enfaticamente a partir de 2003, gerou impactos positivos a exemplo da distribuição 
geográfica e de acessos em todo o país, no entanto, resultou em número de convênio que em muito 
excediam a capacidade operacional de acompanhamento pelo FNMA. Cabe pontuar que o aumento 
no número de convênios não dialoga com igual incremento no número de servidores.  
  Entre 2000 - 2009 foram celebrados 451 instrumentos no valor total de R$ 160 milhões.  
Foram lançados dezesseis editais e doze termos de referência no período e aprovados 84 projetos 
por meio da Demanda Espontânea.  Como resultado, em 2007, a Gerência de Projetos do FNMA, 
composta por 19 servidores das áreas técnica e financeira, acompanhava a execução de mais de 400 
convênios vigentes, além de analisar novos projetos e contribuir para a elaboração dos instrumentos 
de demanda induzida.  O resultado foi a perda de qualidade e a morosidade no acompanhamento 
dos convênios em execução ao longo dos últimos anos.  Essa limitação operacional resultou em 
baixos índices de execução financeira, pois o pagamento de valores empenhados e de Restos a 
Pagar dependia da aprovação das prestações de contas parciais dos convênios. 
 A falta de qualificação por parte de muitos tomadores (instituições públicas e privadas sem 
fins lucrativos) para a elaboração e execução de projetos, conduta observada como persistente 
durante a trajetória de fomento empreendida, contribuiu para a deficiente tempestividade nos 
repasses. O represamento de recursos por ocasião das constantes diligências necessárias até a 
aprovação final das contas, condição para novos repasses, encontrou assento na dificuldade 
operacional para execução de recursos pelos tomadores.  

    Tendo em vista o contexto descrito acima, em 2009, o FNMA passou a implementar novas 
estratégias para o fomento, pautadas em alcançar maior eficiência na execução orçamentária e 
financeira, tempestividade nos repasses, maior efetividade na execução dos investimentos, apoio às 
instituições executoras com vistas à reduzir os riscos na implementação do objeto, e resgate das 
"lições aprendidas" como estratégia de apoio a outros atores do fomento.  

Os objetivos que orientaram a nova pauta continuaram em implementação em 2012. No 
início de 2012, após a definição, pela SPOA/MMA, do limite orçamentário que estaria disponível 
para execução pelo FNMA durante o exercício, a Direção do Fundo realizou várias reuniões de 
planejamento para definir a estratégia de execução das metas traçadas em 2010 e mantidas até 2012.  
Além das macrometas estabelecidas a partir de 2009, que compõem os itens 1 a 4, abaixo, foi 
acrescentada a meta 5. 
 

1. Agilizar a execução orçamentária e financeira e melhorar o acompanhamento dos convênios 
apoiados, por meio de mudanças operacionais, entre elas: 

a) Diminuição no número de convênios vigentes (de 120 novos convênios ano para 10 
convênios decorrentes da demanda espontânea e, em média, 6 decorrentes da Demanda 
Induzida, esses dialogando com a agenda de "projetos estruturantes"); 
b) Estabelecimento de metas individuais para os servidores do órgão; 
c) Diminuição do prazo de execução dos convênios da Demanda Espontânea (de 24 para 18 
meses evitando o repasse de recursos em parcelas); 
 
2. Evitar a pulverização de recursos em pequenos projetos espalhados pelo país. 
a) Apoio a somente 10 projetos piloto de Demanda Espontânea por ano 
b) Apoio a grandes projetos estruturantes de base territorial na Demanda Induzida 
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3. Eliminar o passivo de convênios finalizados aguardando a análise da prestação de contas 

final.  
 

4. Contribuir para o fortalecimento de outros agentes de fomento, por meio de parcerias no 
apoio a projetos. 

 
5. Reduzir a pressão de trabalho sobre a equipe de 5 analistas que fazem o acompanhamento 

financeiro de convênios vigentes e vencidos, por meio da celebração de contrato de 
prestação de serviço com uma instituição mandatária, para a execução de contratos de 
repasse em todo o território nacional. 

 
2.2.  Estratégias de atuação frente aos objetivos estratégicos  
 
 Ao final do 2012, o FNMA havia avançado significativamente rumo aos objetivos 
estratégicos definidos pela Direção do FNMA em 2009.  Algumas das metas foram atingidas em 
2009 e 2010, e descritas com maior detalhe nos Relatórios de Gestão daqueles exercícios.  Em 
alguns casos, a implementação dos objetivos continua sendo um desafio, e houve necessidade de 
buscar alternativas. 
 O primeiro objetivo, relacionado à melhoria na execução orçamentária e financeira do 
Fundo, bem como no acompanhamento dos convênios vigentes, já demonstrou resultados 
significativos ao final de 2012.  O número de convênios vigentes, cujo início da execução ocorreu 
há mais de três anos, diminuiu em 90% em comparação com o ano de 2007.  Como resultado, ao 
final do ano havia 20 convênios vigentes cujo início da execução deu-se em 2011 e 2012, e somente 
dois convênios de 2007.  Esse número permite um acompanhamento qualificado do andamento dos 
projetos por parte dos quatro servidores da área técnica e cinco servidores da área financeira que 
compõem a Gerência de Projetos. Todos os projetos vigentes receberam, no mínimo, uma 
fiscalização in loco, além dos Relatórios de Cumprimento do Objeto Parcial analisados 
tempestivamente.  
 Em 2011 e 2012, a Gerência de Projetos estabeleceu metas individuais para os servidores 
que fazem o acompanhamento dos convênios e as análises das prestações de contas.  O alcance das 
metas mostrou-se um desafio, tendo em vista que os servidores são demandados para realizarem 
várias atividades, tais como, elaboração de instrumentos convocatórios (editais e chamadas públicas 
para demanda espontânea), análise de novos projetos, análise de prestação de contas de convênios 
vigentes, monitorias, atendimento aos executores por meio do telefone, correio eletrônico, e 
reuniões presenciais.  A divisão dos servidores em núcleos de trabalho, com atribuições 
diferenciadas por núcleo, foi substituída pela distribuição das tarefas entre todos os servidores, de 
forma eqüitativa.  Essa mudança partiu de uma solicitação dos próprios servidores, que optaram por 
executar várias tarefas, tornando o trabalho mais dinâmico e menos monótono.    

Quanto à diminuição dos prazos de vigência dos projetos da Demanda Espontânea, de 24 
meses para 18 meses, a aplicação prática dessa decisão ainda é um desafio. O objetivo é viabilizar 
um fluxo maior de projetos, bem como de instituições tomadoras, possibilitando o atendimento, 
com qualidade aos executores, além de possibilitar o acolhimento de idéias inovadoras. O prazo 
estabelecido pelo FNMA para a execução de projetos da Demanda Espontânea no período de 2009 
a 2011 era de 12 meses. Contudo, ficou claro que esse prazo é inviável para a implementação da 
maior parte dos projetos apoiados pelo FNMA, e foi necessário ampliar o prazo para 18 meses na 
chamada publicada de 2012. 

O processo de seleção de projetos e celebração dos convênios tem ocupado quase 12 meses, 
por dificuldades dos proponentes na adequação dos projetos às exigências técnicas do FNMA, e no 
atendimento às exigências da Portaria Interministerial 507/2011 e da Consultoria Jurídica do MMA. 
A demora na adequação dos projetos pode levar a baixa execução orçamentária no Exercício em 
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curso, e a uma reprogramação orçamentária no Exercício subseqüente, prejudicando a execução de 
novas iniciativas. 
 O segundo objetivo estratégico, que se encontra em plena implementação, acolhe nova 
orientação para a  Demanda Induzida (provocada a partir do lançamento de editais), que passa a ser 
pautada por temas estratégicos, de escala regional e que requerem aportes mais expressivos de 
recursos em relação aos executados por meio da demanda espontânea. O objetivo, como já 
pontuado, é o de evitar a pulverização de projetos pelo país, conduta que dificulta e, em alguns 
casos, impossibilita o acompanhamento pela equipe FNMA.  
 Em setembro de 2012, o FNMA, em parceria com a Secretaria de Recursos Hídricos e 
Ambiente Urbano do MMA, lançaram o Edital 01/2012 – Elaboração de Planos Estaduais de 
Recursos Hídricos.  O edital teve por objetivo selecionar projetos que visem à elaboração de Planos 
Estaduais de Recursos Hídricos para os Estados que integrem a Região Hidrográfica da Amazônia e 
área da Amazônia Legal, exclusivamente para aqueles que não dispõem de Planos Estaduais 
elaborados e que nunca tenham obtido apoio financeiro do FNMA para a elaboração de seus Planos. 
Os estados do Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará e Rondônia atendiam aos critérios do edital e 
podiam ser contemplados. Com exceção do Pará, todos os estados elegíveis enviaram projetos. Os 
projetos dos estados do Maranhão, Rondônia e Amapá foram selecionados para apoio no âmbito 
desse edital, com valores de R$ 1,5 milhões cada. 
 Outros exemplos do novo modelo de Demanda Induzida são os Termos de Referência 
01/2010 e 01/2011, lançados em parceria com o Fundo Socioambiental Caixa. O primeiro 
instrumento visa a implementação do Plano de Desenvolvimento Territorial com Base 
Conservacionista, na região do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu, que abriga mais de 11 Unidades 
de Conservação em território com área pouco superior à territorialidade do Distrito Federal.  Foram 
contratados dois grandes projetos no âmbito desse Termo de Referência.  O segundo Termo de 
Referência publicado em parceria com o Fundo Socioambiental Caixa, o 01/2011, visa o apoio à 
Eficiência Energética e o Manejo Florestal na Caatinga e resultou na contratação de sete projetos, 
também de valores expressivos e abrangência territorial.  Os projetos selecionados no âmbito desses 
Termos de Referência estão em execução, com acompanhamento técnico pela equipe do MMA 
FNMA e de outras secretarias do MMA. 

Em 2012, a equipe técnica do FNMA iniciou a elaboração de novos editais, para lançamento 
em 2013, seguindo a orientação de seleção de poucos projetos robustos, de escala territorial.  Os 
temas abordados são: Recuperação de áreas de preservação permanente - aplicação da nova Lei 
Florestal nº 12.651/2012, Educação Ambiental para o "cadastro ambiental Rural - CAR" e, 
Sistematização de Instrumentos de Gestão Territorial. Os resultados da seleção de projetos para 
esses editais serão descritos no Relatório de Gestão Exercício 2013. 

Nos últimos dois anos, o FNMA vem priorizando a implementação do terceiro objetivo 
estratégico: eliminar o passivo de convênios finalizados pendentes de análise das prestações de 
contas finais. Em julho de 2011, em resposta à auditoria realizada pela CGU, que solicitou 
providências junto ao MMA para solução do passivo, o FNMA encaminhou memorando à 
Secretaria Executiva deste Ministério, informando sobre as recomendações apontadas, bem como 
sobre a necessidade de providências emergenciais para resolução da situação apresentada. O 
documento propôs, entre as estratégias de enfrentamento do problema, a distribuição dos processos 
entre as Secretarias e Vinculadas, exclusivamente para análise das prestações de contas final sob o 
aspecto físico, permanecendo a análise financeira no âmbito da equipe FNMA, com apoio da 
SPOA. 

Cabe destacar que todos os convênios que aguardam avaliação conclusiva decorrem de 
editais elaborados em parceria com as secretarias do MMA, os quais abordaram temas por essas 
protagonizados. Parte dos convênios foi ainda executada com recursos das referidas Secretarias, 
destacados ao FNMA para empenho e liquidação. 

A Secretaria Executiva concordou com o encaminhamento proposto e, em reunião realizada 
com os dirigentes do ministério, em janeiro de 2012, solicitou a cooperação na análise dos 
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processos.  A implementação da estratégia de análise dos processos finalizados será descrita em 
maior detalhe na análise do plano de ação da unidade, abaixo. 
   
2.3 Execução do Plano de Metas e Ações 
 
 O plano de ação traçado para 2012 dialoga com o plano estratégico descrito acima e está 
relacionado a cinco principais atividades realizadas durante o exercício: 1) conveniamento dos 
projetos selecionados pela Demanda Espontânea 2011; 2) lançamento da Demanda Espontânea 
2012-13, capacitação dos proponentes, e recebimento e análise das propostas simplificadas; 3)  
melhoria na qualidade do acompanhamento dos projetos 4) implementação da força tarefa para 
análise de convênios finalizados com pendências na prestação de contas final 5) Elaboração e 
lançamento de novos editais e termos de referência 
 As atividades realizadas no âmbito do plano de ação estão descritas abaixo: 
 
Demanda Espontânea 

  
Para viabilizar temporalmente todos os ritos processuais necessário, desde a seleção, para a 

elaboração dos convênios aos projetos decorrentes da Demanda Espontânea, a fase de delimitação 
dos temas e chamamento público teve início em 2011. 

Na sua 60ª Reunião Ordinária, realizada em 16 de junho de 2011, o Conselho Deliberativo 
do Fundo Nacional do Meio Ambiente aprovou os temas e as regras para a Demanda Espontânea 
2011. Como em 2010, foram recebidas, inicialmente, propostas de projeto simplificadas, compostas 
por informações básicas do projeto, enviadas por meio do SICONV.  Esse procedimento permitiu 
ao FNMA identificar as melhores idéias, sem onerar o proponente com a elaboração do projeto 
completo no início do processo seletivo.   

Foram definidos dois temas para apoio em 2011: Implementação de Planos de Ação para 
conservação de comunidades de espécies da fauna ameaçadas de extinção numa perspectiva de 
gestão territorial e Implementação de Ações Educativas para a gestão dos resíduos sólidos 
urbanos. Assim como nos anos anteriores, as propostas deveriam prever a execução do projeto em 
12 meses, bem como apoio do FNMA no valor de R$ 200 a R$ 300 mil, excluída a contrapartida.   

As propostas simplificadas foram recebidas pelo FNMA no período de 22 de setembro a 4 
de novembro de 2011.  

No total foram recebidas 153 propostas, sendo 22 no tema Conservação da Fauna e 131 no 
tema Ações educativas para a gestão dos resíduos. As propostas habilitadas foram pontuadas pela 
equipe técnica do FNMA, de acordo com as regras publicadas e divulgadas por meio do sítio 
eletrônico do FNMA.  Após o processo de pontuação pela equipe técnica do FNMA, permaneceram 
12 propostas no tema Fauna, e 87 propostas no tema Resíduos.  Os extratos das propostas foram 
enviados aos conselheiros do FNMA para avaliação na 62ª Reunião Ordinária, realizada em 8-9 de 
dezembro, 2011.  Como resultado, 12 projetos no tema Implementação de Planos de Ação da 
Fauna Ameaçada, e 42 projetos no tema Ações Educativas para a Gestão de Resíduos Sólidos 
foram aprovados para participarem da segunda etapa de seleção.  

A segunda etapa da Demanda Espontânea FNMA iniciou-se em 27 de janeiro de 2012 e 
finalizou-se em 16 de março daquele ano. Durante essa etapa foi realizado em Brasília um evento 
de capacitação, com duração de 4 dias, ocasião em que a equipe técnica do FNMA orientou os 
proponentes sobre a elaboração de projetos, com ênfase no planejamento das metas e etapas e na 
execução financeira.  Os participantes foram divididos em dois grupos, de acordo com o tema das 
propostas. Os eventos de capacitação tiveram duração de dois dias para cada grupo. Foram 
prestadas informações detalhadas sobre a inserção dos projetos no Siconv, inclusive quanto aos 
elementos de despesa que deveriam ser utilizados, despesas financiáveis e não financiáveis. Antes 
do evento de capacitação, os proponentes foram orientados a inserirem seus projetos no Siconv para 
trabalharem, durante a capacitação, diretamente nos arquivos já elaborados.   
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O evento de capacitação realizado em 2012 inovou na forma de repassar as informações 
aos participantes.  Diferentemente dos anos anteriores, o foco principal abordou os componentes 
necessários para um bom projeto, incluindo definições de objeto, metas e etapas.  Também foi dada 
ênfase ao planejamento financeiro.  Um dia de atividades foi dedicado ao aperfeiçoamento dos 
projetos pelos participantes, com a assessoria direta da equipe do FNMA.  Essa inovação refletiu na 
qualidade dos projetos que foram encaminhados ao Conselho. 
  Das doze instituições aprovadas pelo Conselho para participarem do evento de capacitação 
em Brasília no tema Fauna, somente cinco instituições vieram ao evento. Dessas, duas instituições 
posteriormente desistiram de enviar projetos. Duas instituições que não participaram da capacitação 
enviaram projetos, que não foram mantidos na fase de avaliação, uma por ter outro projeto com o 
mesmo objeto já sendo apoiado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio, conduta que 
traz duplicidade de objeto, vedada pelo regramento público; e o outra por enviar projeto que não 
contemplava as ações previstas na proposta inicial, regra estabelecida e aprovada por esse Conselho 
e publicada pelo FNMA.  Após análise pela equipe técnica do FNMA, três projetos foram 
recomendados ao Conselho e dois projetos foram selecionados para apoio em 2012. 
  Das 42 instituições que abordaram o tema Educação Ambiental para Resíduos Sólidos que 
foram selecionadas pelo Conselho Deliberativo para participarem da etapa de capacitação, 34 
participaram do evento em Brasília.  Foram recebidos no FNMA 31 projetos nesse tema.  Quatro 
não foram mantidos na fase de avaliação por terem sido enviados fora do prazo, ou com valor 
diferente do definido na Chamada, ou por não haver previsão de contrapartida. Vinte e sete projetos 
foram encaminhados ao Conselho, 20 com recomendação pela aprovação, e 7 pela não aprovação.  
O Conselho Deliberativo selecionou oito projetos titulares e dez projetos suplentes, estes para serem 
conveniados no caso de surgirem vagas por impedimento das entidades titulares, em razão do não 
atendimento das condicionantes ou inadimplência. 

Em 2012, a Direção do FNMA apresentou ao Conselho Deliberativo proposta de alteração 
no modelo da Demanda Espontânea.  Desde março de 2012, o FNMA promoveu a discussão da 
atualização das Linhas Temáticas FNMA, considerando o novo PPA. Para tanto foi encaminhado a 
cada Secretaria do MMA memorando solicitando propostas temáticas, à luz dos programas 
abordados pelas respectivas secretarias.  

A compilação das contribuições, trazendo somente os assuntos factíveis ao fomento por 
meio da Demanda Espontânea, foi encaminhada para deliberação pelo Conselho Deliberativo na sua 
64ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 16-17 de agosto. Foi também encaminhada a proposta de 
reabertura de todos os temas previstos nas Ações do FNMA do PPA, para encaminhamento de 
projetos pelos proponentes durante o segundo semestre de cada ano.  

A volta do modelo de temas variados para apoio por meio da Demanda Espontânea teve 
como motivação atender a problemas locais e promover boas idéias que partam da sociedade. Essa 
perspectiva, abandonada em 2009, em função do rigor estabelecido na arquitetura programática e de 
ações do PPA 2008-2011, pode agora ser retomada, uma vez que os eixos para fomento 
possibilitam, na fase de programação da PLOA, maior flexibilidade temática, desde que respeitados 
os dois grandes eixos previstos nas Ações Orçamentárias FNMA: Fomento à Projetos de 
Conservação e Manejo da Biodiversidade e Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável. 
 O Conselho Deliberativo aprovou o lançamento das novas Linhas Temáticas, e manteve em 
dez o número de projetos apoiados por ano por meio da Demanda Espontânea.  O valor de cada 
projeto foi alterado, possibilitando a apresentação de projetos de R$ 100 a R$ 300 mil.  O 
desembolso dos recursos continuou em parcela única, mas o prazo de execução foi ampliado para 
até dezoito meses.   
 
Demanda Induzida   
   

Como informado acima, em setembro de 2012, o FNMA lançou o Edital 01/2012 – 
Elaboração de Planos Estaduais de Recursos Hídricos.  O edital teve por objetivo selecionar 
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projetos que visem à elaboração de Planos Estaduais de Recursos Hídricos para os Estados que 
integrem a Região Hidrográfica da Amazônia e área da Amazônia Legal, exclusivamente para 
aqueles que não dispõem de Planos Estaduais elaborados e que nunca tenham obtido apoio 
financeiro do FNMA para a elaboração de seus Planos. Os estados do Amazonas, Amapá, 
Maranhão, Pará e Rondônia atendiam aos critérios do edital e poderiam ser contemplados.  

O FNMA contava com recursos para o apoio a dois projetos, no valor de R$ 1,5 milhões 
cada.  Foram recebidos quatro projetos em atendimento ao edital, três dos quais foram selecionados 
para apoio, com base na qualidade técnica das propostas.  Os dois projetos titulares foram 
apresentados pelos Estados de Maranhão e Rondônia.  O projeto suplente foi apresentado pelo 
Estado do Amapá.  

Os projetos selecionados no âmbito desse edital inauguraram uma nova parceria firmada 
entre o Ministério do Meio Ambiente e o Banco do Brasil, por meio de um contrato de prestação de 
serviço, visando o fomento a projetos por meio de contratos de repasse.  Em dezembro de 2012, os 
planos de trabalho dos projetos dos Estados do Maranhão e Rondônia foram aprovados pelo FNMA 
e enviados à instituição mandatária, Banco do Brasil, para contratação.  As atividades dos projetos 
deverão ser iniciadas no primeiro trimestre de 2013. 

Em 2012, o FNMA consolidou a parceria com o Fundo Socioambiental da Caixa Econômica 
Federal, iniciada em 2010.  O apoio ao Fundo Socioambiental da Caixa faz parte do objetivo 
estratégico do FNMA de contribuir para o fortalecimento de outros agentes de fomento.  Por meio 
dessa cooperação, o FNMA contribuiu para o investimento de R$ 8.6 milhões de recursos do FSA 
destinados à projetos de conservação e uso sustentável dos recursos madeireiros e não madeireiros 
nos biomas Cerrado e Caatinga.  A equipe do FNMA, em conjunto com servidores de outras 
secretarias do MMA, fazem o acompanhamento técnico dos projetos apoiados no âmbito da 
parceria. 

Durante 2012, a Direção do FNMA esteve elaborando novos editais para lançamento em 
2013.  Três editais estão em fase de elaboração, em parceria com as Secretarias de Biodiversidade e 
Florestas, de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável, de Mudanças Climáticas, e de 
Articulação Institucional e Cidadania Ambiental.   
 
Melhoria no acompanhamento dos projetos  
  
 Em consonância com o objetivo de diminuir o número de convênios vigentes e viabilizar o 
acompanhamento dos resultados, pelo FNMA, dos recursos repassados, em 2012 foram celebrados 
15 instrumentos de repasse, sendo 2 contratos de repasse, dois termos de cooperação e 11 
convênios. Atualmente o FNMA tem 20 projetos em execução, dos quais somente 2 estão fora do 
SICONV, por terem sido celebrados em 2006 e 2007. 
 Para os dezoito projetos executados no Siconv o acompanhamento se dá em tempo real.  
Contudo, houve um período de adaptação da equipe ao novo sistema, que ainda apresenta falhas 
operacionais.  Atualmente, cada analista, designado por meio Portaria desse FNMA/MMA, 
publicada no boletim de serviços do Ministério, é responsável pelo acompanhamento físico e 
financeiro de três a cinco convênios. A designação posta possibilita "estabilidade" operacional na 
fiscalização, pois cada analista (um para o acompanhamento técnico e outro para o 
acompanhamento financeiro) permanece com a missão que lhe foi atribuída até o final da vigência 
de cada projeto. 
 Durante o ano de 2012 havia vigentes 26 convênios e 2 contratos de repasse vigentes, junto 
aos quais foram realizadas, in loco, 10 monitorias financeiras e 7 monitorias físicas. A meta é 
estabelecer, como rotina, a monitoria anual a cada projeto apoiado pelo Fundo.  Cabe destacar que, 
dos 28 instrumentos vigentes, 14 foram celebrados no segundo semestre e não foram monitorados 
por estarem na fase inicial de execução. Contudo, dos  
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Análise dos convênios finalizados com pendências nas prestações de contas 
 

Ao final de 2011, o FNMA contabilizava 322 convênios com vigência expirada aguardando 
análise e aprovação da prestação de contas final ou instauração de Tomada de Contas Anual.  A 
solução ao passivo de convênios por analisar é prioridade da atual Direção do FNMA e está sendo 
monitorada pela Controladoria Geral da União, no âmbito do Plano de Providências.   

As causas para esse acúmulo de convênios assentam-se principalmente nas estratégias para 
fomento à Política Nacional do Meio Ambiente, empreendidas pelo Fundo a partir de 1993 (1º 
empréstimo BID), nos instrumentos de acompanhamento financeiro adotados, e, prioritariamente, 
na grave redução do quadro funcional dessa Unidade (entre 2008 - 2010 saíram 14 profissionais 
temporários e 5 Analistas Ambientais, estes em decorrência da aprovação e ingresso em outras 
carreiras). Para o conjunto de profissionais que saíram, foram repostos 2 analistas ambientais. 

Pautado na implementação de estratégias de chamamentos públicos que garantissem a 
democratização do fomento pelo país, o FNMA, desde os primeiros editais, promoveu exitosamente 
essa missão, acolhendo temas e territórios prioritários à implementação de agendas conduzidas 
pelas Secretarias do MMA, parceiras na elaboração dos instrumentos convocatórios. O saldo dessa 
estratégia trouxe, no entanto, a pulverização de convênios pelo país e o acirramento das 
dificuldades operacionais para o acompanhamento, com celeridade, dos recursos repassados. Em 
2004 o FNMA contava com 70 profissionais (entre contratos temporários e consultores), enquanto 
que, em 2012, o quadro conta com 26 profissionais. 

A despeito das dificuldades apontadas, as estratégias de fomento adotadas pelo FNMA nos 
últimos 20 anos cumpriram seu papel, uma vez que protagonizaram, prioritariamente num período 
em que a agenda ambiental era concebida como exceção na pauta pública, o apoio financeiro a 
ações desenvolvidas em todo o país, recepcionando ampla diversidade temática, territorial, de 
beneficiários e de proponentes. Cabe reconhecer, no entanto, que o viés de sustentação dessa 
estratégia, balizado no incentivo à inserção anual de novos tomadores e na conseqüente 
pulverização de projetos pelo país, alcançou tamanha dimensão quantitativa de convênios que 
passou a corroborar negativamente com a efetividade esperada. Esse quadro levou, em 2009, à 
adoção de novas estratégias para o fomento pelo FNMA já descritas nos relatórios de 2009 e 2010.  

Em 2010, após avaliar os custos/benefícios de contratar consultores para analisar as 
prestações de contas finais dos convênios com vigência expirada, e após consulta á Controladoria 
Geral da União e ao Tribunal de Contas da União, foram contratados quatro consultores que 
analisaram as prestações de contas financeiras de 169 convênios do FNMA.  O resultado foi a 
aprovação de 23 convênios, o encaminhamento de 12 convênios para Tomada de Contas Especial, 
24 convênios notificados, 22 convênios aprovados financeiramente e encaminhados para avaliação 
física, e 88 convênios diligenciados. Tal resultado foi fundamental para, mesmo com o quadro 
numericamente restrito, avançar na conclusão dos convênios pendentes. 
 Em julho de 2011, em resposta à auditoria realizada pela CGU, que solicitou providências 
junto ao MMA para solução do passivo, o FNMA encaminhou o Memorando nº 151/FNMA à 
Secretaria Executiva deste Ministério, informando sobre as recomendações apontadas, bem como 
sobre a necessidade de providências emergenciais para resolução da situação apresentada. O 
documento propôs, entre as estratégias de enfrentamento do problema, a distribuição dos processos 
entre as Secretarias e Vinculadas, exclusivamente para análise das prestações de contas final sob o 
aspecto físico, permanecendo a análise financeira no âmbito da equipe FNMA, com apoio da 
SPOA. 
 A Secretaria Executiva concordou com o encaminhamento proposto e, em reunião realizada 
com os dirigentes do ministério, em janeiro de 2012, solicitou a cooperação na análise dos 
processos.  Foi estabelecido um prazo de quatro meses para a finalização das análises.  A 
distribuição dos convênios entre as unidades iniciou-se em fevereiro de 2012.  No mesmo período, 
parte da equipe do FNMA foi destacada para analisar as prestações de contas finais dos convênios 
finalizados. 
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 Já em 2011, a Direção do FNMA já havia aprimorado a gestão das informações sobre as 
pendências de cada convênio, e organizado os convênios para distribuição entre a equipe do FNMA 
ou outras unidades.  No final daquele ano, foram enviados ofícios de cobrança a 44 convenentes 
que não haviam enviado as prestações de contas finais.   
 
Passivo de Convênios - Avanços em 2012 
 
 Durante o ano de 2012, o FNMA alcançou avanços significativos na análise dos convênios 
finalizados, especialmente quanto aos aspectos técnicos das prestações de contas.  No início de 
2012, 231 do total de 322 convênios tinham alguma pendência para a conclusão da análise técnica.  
Noventa e seis convênios foram distribuídos para as secretarias e vinculadas do MMA para análise 
por suas equipes, de acordo com os temas apoiados.   
 Essa estratégia teve resultados variáveis, de acordo com a resposta das equipes parceiras.  
Em alguns casos, 100% das análises foram concluídas.  Em outros casos, o FNMA ainda aguarda os 
pareceres de análise preliminar.  Dos 96 convênios originalmente distribuídos, 21 retornaram ao 
FNMA sem análise, por indisponibilidade dos servidores das equipes dos parceiros.  Em alguns 
casos, os pareceres emitidos eram incompletos e confusos, e a Direção do FNMA optou por 
solicitar nova análise pela equipe técnica do Fundo, que tem mais experiência nas análises.  
Restaram 75 convênios em análise pelas secretarias e vinculadas.  Desses, 67 foram analisados, 
resultando em 42 aprovações e 6 reprovações.  Dezenove convênios tiveram suas prestações de 
contas diligenciadas e o FNMA ainda aguarda resposta, com acompanhamento de prazos e registros 
de inadimplência, nos casos em que cabe tal providência. 
 O resultado das análises pelas secretarias e vinculadas, após a redistribuição para a equipe 
FNM, encontra-se no quadro abaixo: 
 
Quadro A.2.1 – Resultado Obtido a partir da Distribuição do Passivo FNMA entre as 
Secretarias e Vinculadas MMA 

Secretaria 
MMA e 

vinculadas 

Nº de 
Convênios 

distribuidos 
Analisados Aprovados Diligenciados Reprovados/TCE 

Por 
analisar 

ANA 5 3 3 0 0 2 
SAIC 19 19 10 8 1 0 
SBF 22 22 14 5 3 0 

SEDR 10 10 5 5 0 0 
Serviço 

Florestal 6 6 5 0 1 0 
SMCQ 4 1 0 1 0 3 
SRHU 9 6 5 0 1 3 

TOTAL: 75 67 42 19 6 8 
%   89,33% 56,00% 25,33% 8,00% 10,67% 

 
 Além dos projetos distribuídos às secretarias e vinculadas, 158 foram distribuídos para 
análise pela equipe técnica do FNMA.  Desses, 110 foram analisados, com o seguinte resultado: 54 
aprovados, 32 reprovados e 24 diligenciados. O resumo das análises realizadas pela equipe do 
FNMA encontra-se no quadro abaixo: 
 
Quadro A.2.2 – Resultado Obtido a partir da Distribuição interna do Passivo FNMA  

 

Nº de 
Convênios 

distribuidos Analisados Aprovados Diligenciados Reprovados/TCE 

Em 
Análise/por 

analisar: 

Total: 158 110 54 24 32 48 

%   69,62% 34,18% 15,19% 20,25% 30,38% 
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 O resultado do esforço conjugado do MMA e FNMA foi a conclusão da análise técnica de 
134 convênios.  Dos 231 convênios que apresentavam pendências na análise técnica no início de 
2012, somente 99 convênios ainda têm pendências no início de 2013.  A análise desses convênios 
permanece na condição de prioridade pela equipe técnica do FNMA e pretende-se que todos os 
convênios, sob o aspecto a execução física, tenham sido analisados até o final de 2013.  
 A análise das prestações de contas financeiras representa um desafio mais difícil de ser 
vencido, pois o MMA conta com poucos servidores com experiência nessa atividade.  Durante o 
ano de 2012, os analistas financeiros da Gerência de Projetos finalizaram a análise de 45 convênios, 
entre os 322 que compunham o passivo.  Setenta e sete convênios estão distribuídos entre a equipe 
de 5 servidores para análise em 2013.  Ressalta-se que a mesma equipe do FNMA que realiza a 
análise dos convênios finalizados faz o acompanhamento dos convênios vigentes e analisa novos 
projetos. A Direção do FNMA está novamente buscando o apoio junto à Secretaria Executiva do 
MMA e à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração para encontrar uma solução 
quanto ao quadro de profissionais necessário para a finalização do passivo financeiro.  Espera-se 
nova força tarefa, com o apoio das demais Secretarias e Vinculadas, para essa missão. 
 A análise do passivo de convênios também resultou na atualização da situação quanto a 
"comprovação" e "aprovação" das prestações de contas, e à adimplência dos convênios no SIAFI.  
Em 2012, o FNMA também organizou uma força-tarefa para atualizar o registro de convênios com 
prestações de contas na situação de “a comprovar”, “a aprovar” e “aprovado” no SIAFI. O resultado 
desse esforço está no quadro abaixo. 
 
Quadro A.2.3 – Atualização da situação dos convênios do passivo no SIAFI 

Situação no SIAFI 31/12/2011 31/12/2012 
A comprovar 250 159 

A aprovar 196 176 
Inadimplência efetiva 42 76 

Inadimplência suspensa 31 44 
 
 O maior avanço foi registrado no número de convênios com prestações de contas já 
comprovadas, mas ainda por aprovar.  As análises realizadas e a verificação da situação de cada 
convênio (322), resultaram na alteração de 91 convênios e R$ 7,4 milhões da situação de “a 
comprovar” para “a aprovar”.  A aprovação das contas depende da análise conclusiva, técnica e 
financeira, o que explica o número de 176 convênios na situação de “a aprovar”.  Contudo, como 
resultado da força-tarefa, R$ 10,4 milhões migraram da situação de “a aprovar” para “aprovado”.  
 Aumentou também o número de convênios na situação de inadimplência efetiva, o que 
demonstra o avanço nas análises e no acompanhamento dos convênios.  O aumento no número de 
inadimplências suspensas também resulta do empenho em analisar os convênios finalizados, pois 
66% das suspensões resultam da instauração de TCEs. 
 
Avanços nas Parcerias 
 
 Durante o ano de 2012, além do apoio a projetos voltados à preservação dos Biomas 
Caatinga e Cerrado, em curso, novo tema foi abordado na parceria MMA - FSA Caixa, isto é, o 
tema "água". Com o objetivo de apoiar a implementação da nova Lei Florestal (Lei nº 
12.651/2012), foram empreendidos esforços para a elaboração de chamamento público voltado à 
recuperação de Áreas de Preservação Permanente - APP, em Ambiente Urbano, por meio do apoio 
à implementação de Parques Fluviais.  
 Para viabilizar o apoio pretendido, foram resgatados, no âmbito da Secretaria de Recursos 
Hídricos e Meio Ambiente Urbano, projetos elaborados com apoio desse MMA e do MC em 2009, 
qua abordam projetos urbanísticos, elaborados à época, para municípios localizados nas bacias que 
integram a Região Hidrográfica do Rio São Francisco. 
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 Para a elaboração do edital, foram realizadas reuniões com a Agência Nacional das Águas, 
que informou, à luz de dados pluvio- e fluviométricos da bacia, os principais índices de criticidade 
hídrica, pressuposto para a delimitação das áreas prioritárias para novos investimentos. 
 Além da ANA, a proposição das ações a serem fomentadas na Bacia contou com a parceria 
desse Fundo e: da equipe técnica da Secretaria de recursos Hídricos e Ambiente Urbano do MMA; 
da Secretaria de Biodiversidade e Florestas; do Serviço Florestal Brasileiro e; da Secretaria de 
Mudanças Climáticas. O resultado foi a elaboração de um Edital que aborda dois temas - 
Capacitação para oferta de Sementes e Mudas de Nativas para Recuperação de APP (em ambiente 
rural) e; Apoio à Implementação de Parques Fluviais em Ambiente Urbano. 
 Trata-se de um instrumento convocatório que conta com a parceria de três: O Fundo 
Nacional do Meio ambiente; o Fundo Nacional sobre Mudanças do Clima e o Fundo 
Socioambiental da Caixa Econômica Federal. O instrumento será lançado no primeiro semestre de 
2013. 
  Além dos esforços para novas parcerias e ampliação temática das já existentes, o FNMA 
continua a atuar no acompanhamento técnico dos projetos apoiados no âmbito dos dois Termos de 
Referência lançados em parceria com aquele fundo: 1) Implementação do Plano Territorial de Base 
Conservacionista do Mosaico Sertão Veredas – Peruaçu e 2) Eficiência Energética e Uso 
Sustentável da Caatinga.  
 Com a celebração do Contrato de Prestação de Serviço entre o MMA e o Banco do Brasil, o 
FNMA está apoiando dois projetos estruturantes, os Planos Estaduais de Recursos Hídricos do 
Maranhão e de Rondônia.  Essa parceria deverá aumentar a capacidade de acompanhamento 
financeiro de projetos em execução e reduzir a pressão sobre a equipe financeira, já sobrecarregada 
pelo acompanhamento de convênios vigentes e finalizados. 
 
2.4 Indicadores Institucionais 
 
 Como já pontuadas, a missão do Fundo Nacional do Meio Ambiente é contribuir, como 
agente financiador, para a implementação da Política Nacional do Meio Ambiente.  O desempenho 
operacional do FNMA pode ser avaliado pela execução orçamentária e financeira – recursos 
investidos na implementação da Política - e pela eficiência e eficácia no acompanhamento 
técnico/financeiro dos projetos apoiados. 
 Indicador de desempenho é um número, porcentagem ou razão, que mede um aspecto do 
desempenho com o objetivo de comparar esta medida com metas preestabelecidas ou com valores 
de períodos anteriores.1    Desde o Relatório de Gestão do exercício de 2008, o FNMA passou a 
formular indicadores de desempenho com o objetivo de construir uma série histórica para avaliar 
seu desempenho operacional ao longo dos anos.  Os dados apresentados neste relatório sobre a 
gestão operativa do FNMA deverão servir para avaliar a melhoria na eficácia e eficiência operativa 
nos próximos exercícios.  

Cabe destacar que a utilidade dos indicadores propostos pode se alterar à medida em que são 
implantadas mudanças operacionais no Fundo.  Da mesma forma, outros indicadores poderão surgir 
com a adoção de novas metas de desempenho.  
  
Desempenho orçamentário e financeiro 
 O desempenho orçamentário e financeiro do FNMA reflete a capacidade do Fundo de fazer 
chegar a projetos selecionados recursos para a implementação da Política Nacional do Meio 
Ambiente. Dados sobre a execução orçamentária do FNMA, a partir de 2006, estão consolidados na 
tabela abaixo. 
 

                                                 
1 TCU. Técnicas de Auditoria:Indicadores de Desempenho e Mapas de Produtos. Brasília.TCU: Coordenadoria de 

Fiscalização e Controle.2000. 
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Quadro A.2.4 Desempenho Orçamentário do FNMA 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PLOA 19.500.000 20.199.663 16.515.132 14.279.442 15.079.442 11.403.973 9.811.156 

LOA 19.388.043 50.250.574 15.679.442 14.279.442 15.079.442 11.403.973 9.811.156 

LIMITE 12.770.845 32.725.727 13.729.038 10.491.310 7.787.480 4.306.209 7.968.576 

EXECUÇÃO 11.425.900 31.945.683 13.726.519 10.051.405 7.152.359 4.300.856 6.847.833 

% 89,47% 97,62% 99,98% 95,81% 91,84% 99,88% 85,94% 

* Proporção entre empenhado e limite. 
Figura IV. Desempenho Orçamentário do FNMA 2006-2012 
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 Enquanto que o período de 1999 a 2005 foi marcado pela execução de recursos do Contrato 
de Empréstimo 1013 do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, e os recursos na LOA 
chegaram a passar de R$ 40 milhões em 2005, a partir de 2006, o FNMA contava somente com 
recursos de Governo e o orçamento caiu para aproximadamente R$ 19 milhões.  

Em 2007, o FNMA executou, pela primeira vez em sua história, recursos de Emendas 
Parlamentares de Bancada.   Com as emendas, foram acrescidos R$30.067.911 à LOA do FNMA  e 
R$ 16,4 milhões ao limite.   

O orçamento do FNMA vem diminuindo desde 2006 e, nos últimos dois anos, tem sido de 
cerca de R$ 10 milhões. Esse valor é definido pela SPOA/MMA e que reflete o limite estabelecido 
pelo Ministério do Planejamento para o MMA.  Além do limite para a elaboração da PLOA, o 
ministério também estabelece um limite para empenho, após a liberação do orçamento.  A despeito 
da redução orçamentária, o limite para empenho em 2012 ficou em 81% do valor da Lei 
Orçamentária Anual aprovada para execução FNMA. Como resultado de intensa negociação entre a 
Direção do FNMA e a Coordenadoria de Orçamento do MMA, o limite foi ampliado (de R$  5 para 
R$ 7.9 milhões), situação que permitiu a celebração de dois contratos de repasse no valor de R$ 
3.000.000,00, repassados ao Banco do Brasil.  
 Além dos recursos próprios, o FNMA tem executado recursos de secretarias do MMA e de 
outros ministérios.  O resultado foi a ampliação da execução orçamentária do FNMA em R$ 37 
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milhões nos últimos oito anos. 
 Embora a execução orçamentária do FNMA nos últimos anos tenha atingido percentuais 
altamente satisfatórios, a eficiência no pagamento dos recursos financeiros ao convenente não tem 
sido igualmente positiva. Vários fatores internos e externos ao FNMA contribuíram para esse 
cenário:1) reduzido quadro de servidores na área finalística, situação que impossibilitou, por longo 
tempo, tempestividade na avaliação das prestações de contas parciais, pressuposto para autorização 
dos repasses; 2) procedimentos de controle adotados por essa UG à luz de orientações dos 
financiadores, no período de 1996 a 2008, a exemplo das Declarações Bimestrais de Gastos, que 
geravam a emissão de relatórios a cada 2 meses pelos convenentes, situação que, apesar de 
proporcionar maior subsídio para o controle dos gastos, não dialogava com a capacidade 
operacional FNMA para análise tempestiva dos documentos enviados; 3) dificuldades do 
convenente em prestar contas adequadamente; 4) maior rigidez no controle interno e externo na 
execução de recursos públicos; e 5) inadimplência das instituições convenentes na ocasião da 
liberação de recursos financeiros. 
 Entre os resultados, temos o prolongamento excessivo da execução do convênio, a 
insatisfação do tomador, o risco de desmobilização de atores envolvidos com a execução do projeto 
e, ainda mais grave, a não execução das políticas públicas que deveriam ser fomentadas.  
 Os seguintes indicadores são propostos para avaliar a execução orçamentária do FNMA, 
calculados a partir dos dados apresentados no quadro A.2.4: 
 
Quadro A.2.5 - Indicadores Orçamentários 

 Indicador Proposto O quê mede o 
indicador 

Valor 
2006 

Valor 
2007 

Valor 
2008 

Valor 
2009 

Valor 
2010 

Valor 
2011 

Valor 
2012 

1 Proporção entre o 
valor do Limite 
Orçamentário do 
FNMA e o valor da 
LOA (Limite/LOA) 
 
 
 
 
 
 

Capacidade de 
captação de 
limite 
orçamentário no 
âmbito do MMA.  
Reflete tanto a 
capacidade de 
articulação 
quanto de 
execução. 

0,66 0,79* 0,88 0,73 0,52 0,38 0,81 

2 Proporção entre valor 
do limite das  
Emendas 
Parlamentares  e valor 
total do limite (Limite 
Emendas/Limite) 
 
 
 

Capacidade de  
atrair recursos de 
Emendas 
Parlamentares e 
de articulação 
parlamentar para 
liberação de 
limite para 
execução das 
emendas. 

0 0,46 0 0 0 0 0 

3 Proporção entre valor 
destacado por 
parceiros e valor total 
de recursos 
disponíveis 
(Destaques  
Parceiros/Limite + 
Emendas + Parceiros) 

Capacidade de 
captar recursos de 
parceiros 

0,48 0,12 0,18 0,14 0,03 0,00 0,00 

4 Proporção entre 
orçamento empenhado 
e limite disponível 

Capacidade de 
execução 

0,89 0,98 1,0 0,96 0,92 1,00 0,86 
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 Indicador Proposto O quê mede o 
indicador 

Valor 
2006 

Valor 
2007 

Valor 
2008 

Valor 
2009 

Valor 
2010 

Valor 
2011 

Valor 
2012 

(Execução/ 
Limite) 

* Desconsiderando os R$16.442.627 de limite de emendas parlamentares. 
  
 Além dos indicadores propostos acima, seria pertinente medir a capacidade de planejamento 
orçamentário do FNMA, por meio da proporção entre o valor da PLOA (planejamento) e o valor 
executado.  No entanto, a existência de limites ao orçamento do FNMA impede a correlação direta 
entre as variáveis. 
 
Análise do desempenho orçamentário/financeiro: 
 
1. Capacidade de captação de limites orçamentários no âmbito do  MMA: Até 2005, os limites 
orçamentários para empenho disponibilizados ao FNMA eram menos da metade do valor aprovado 
na LOA.  A proporção entre Limite e LOA melhorou entre 2006 e 2009, chegando a 88% em 2008. 
Contudo, o cenário de redução de gastos do Governo Federal levou à redução do limite para 
empenho para abaixo de 40% da LOA em 2011. Em 2012, o FNMA conseguiu negociar uma 
ampliação do limite orçamentário do FNMA no valor de R$ 2.676.000 (ampliação de 51% no 
limite).   
 
2. Capacidade de atrair recursos de Emendas Parlamentares: A execução de emendas 
parlamentares pelo FNMA ocorreu somente no Exercício de 2007, quando foram destinados ao 
Fundo mais de R$ 16 milhões.  É necessário melhorar a interlocução com parlamentares para 
esclarecer a missão do FNMA e identificar oportunidades de investimento em ações 
socioambientais.  Ao mesmo tempo, os parlamentares devem ser informados sobre o funcionamento 
do Fundo, pois mesmo recursos de emenda são destinados ao apoio a projetos selecionados por 
meio de chamamento público, bem como aprovados pelo Conselho Deliberativo do FNMA. É 
importante ressaltar que recursos destinados por parlamentares para ações em Estados ou regiões 
específicas dependem da qualidade técnica do projeto, submetido a chamamento público, bem 
como da capacidade e do interesse dos tomadores na execução da ação.  Nesse esforço, em 2012, 
foram remetidos ofícios à todos os parlamentares (Câmara e Senado) informando sobre o FNMA, 
bem como lhes foi remetido um exemplar do Livro Comemorativo dos 21 Anos do Fundo, o qual 
traz alguns dos principais projetos apoiados por esse Fundo, bem como informa os procedimentos 
operacionais e de controle social adotados. 
 
3. Capacidade de captar recursos de parceiros: A execução de recursos de parceiros aumentou 
significativamente o valor repassado pelo FNMA a projetos no período de 2005 a 2010.  Em 2006, 
quase 50% dos recursos executados pelo Fundo eram de outros ministérios ou de secretarias do 
MMA.  O FNMA tem primado em identificar agendas de outros órgãos que dialogam com as 
prioridades da Política Nacional de Meio Ambiente e resultam na formação de parcerias para o 
apoio a projetos. Oito dos editais lançados no período e um dos termos de referência contam com 
recursos de parceiros. 
 Contudo, após vários editais lançados com recursos de parceiros, vale uma análise crítica do 
impacto da ampliação da execução no desempenho operacional do FNMA.  No período de 2003 a 
2007, o número de convênios em execução aumentou significativamente, sem que houvesse um 
aumento proporcional no quadro de pessoal do Fundo. Com o aumento de demanda, o 
acompanhamento dos projetos foi prejudicado.  Portanto, parcerias futuras devem ser condicionadas 
à participação de servidores especializados de outros órgãos no acompanhamento e na análise de 
prestações de contas dos convênios celebrados. 
 A parceria com o Fundo Socioambiental da Caixa, embora não resulte na execução pelo 
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FNMA do orçamento daquele fundo, amplia a destinação de recursos para ações prioritárias da 
Política Nacional do Meio Ambiente.  O modelo adotado com o Fundo Caixa deve contornar os 
problemas evidenciados nas parcerias anteriores, nas quais o FNMA executava o orçamento dos 
parceiros e ficava responsável pelo acompanhamento técnico e financeiro dos projetos.  Na parceria 
com o Fundo Caixa, o FNMA elabora os instrumentos de demanda e seleciona os projetos, por 
meio do seu Conselho Deliberativo.  O acompanhamento físico dos projetos fica a cargo das 
secretarias do MMA e o financeiro fica a cargo do Fundo Caixa. 
 Em 2010 essa parceria possibilitou a aplicação de recursos do FSA Caixa da ordem de R$ 
2.8 milhões em ações de apoio ao uso sustentável dos recursos não madeireiros no bioma Cerrado. 
Em 2011 foram investidos R$ 6.0 milhões no Bioma Caatinga e, em 2012, foi assinado aditivo ao 
Acordo de Cooperação entre o MMA, por intermédio do FNMA e o FSA Caixa, que abriga 
recursos da ordem de R$ 10.0 milhões, a serem investidos em projetos voltados à implementação de 
Parques Fluviais/Lineares Urbanos. 
 Cabe ressaltar que o FNMA define, em parceria com as secretarias, os temas prioritários, 
promove a seleção dos melhores projetos (sob os aspectos técnico e financeiro) e encaminha ao 
FSA Caixa, que efetua os repasses, com recursos próprios, bem como o acompanhamento 
financeiro dos projetos. Essa arquitetura operacional vem possibilitando ao FNMA  a ampliação dos 
recursos financeiros destinados à execução de sua missão, isto é, apoiar a implementação da 
Política Nacional do Meio Ambiente por intermédio do fomento à projetos finalísticos selecionados 
com apoio e controle social.  
 
4. Capacidade de execução: Nos últimos seis anos, o FNMA tem executado mais de 85% dos 
recursos orçamentários disponíveis, chegando a 98% em 2008 e 99,88% em 2011.  A alta 
capacidade de execução faz do Fundo Nacional do Meio Ambiente um importante mecanismo de 
fomento a projetos socioambientais do MMA.    

  
Desempenho no acompanhamento de projetos 
   

Quanto ao acompanhamento técnico e financeiro dos projetos apoiados pelo FNMA, alguns 
indicadores de eficiência e eficácia podem ser propostos.  É importante destacar que os indicadores 
usados devem avaliar o desempenho operacional do FNMA, sem sofrer influência de fatores 
externos. Por exemplo, o número de instrumentos de indução de demanda (editais e termos de 
referência) publicados por ano não depende somente da capacidade do quadro técnico para elaborar 
os instrumentos.  Em grande medida, esse indicador depende da disponibilidade orçamentária para 
apoio ao tema proposto e da demanda da sociedade, traduzida pelas secretarias do ministério. Os 
indicadores propostos neste relatório foram selecionados por não sofrerem impactos significativos 
de processos externos. 
 As atividades da equipe técnica do FNMA são definidas pelo fluxo das propostas apoiadas,  
desde o momento da apresentação do projeto até sua conclusão, rescisão ou envio para Tomada de 
Contas Especial.  O FNMA recebe projetos por meio da Demanda Espontânea e em resposta a 
editais e termos de referência.  A partir de 2010, os convênios passaram a ser executados no Siconv, 
o que vem exigindo o treinamento e a adaptação dos servidores ao uso do novo sistema, que ainda 
passa por alterações e apresenta falhas frequentes. 
 Durante o ano de 2012 foram finalizados praticamente todos os convênios assinados antes 
da implantação do Siconv.  Restam somente dois convênios vigentes que não estão no Siconv, mas 
no início de 2012 havia 25.  Esses prestam contas financeiras usando um instrumento criado pelo 
FNMA em 2003, a Declaração Periódica de Gastos-DPG.  As DPGs são relatórios periódicos da 
execução financeira, apresentados por meio de um programa criado pelo FNMA, o SISPEC.  A 
análise das DPGs foi introduzida como indicador de eficiência da equipe do FNMA no Relatório de 
Gestão 2008, apresentado ao Conselho Deliberativo no início de 2009.  À medida que o 
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acompanhamento financeiro dos projetos migra para o Siconv, esse indicador perderá sua utilidade.  
Contudo, neste relatório as informações sobre as análises de DPGs ainda são apresentadas. 
 Em 2005, o FNMA implantou um sistema eletrônico de gerenciamento de documentos e 
processos, o SIGEF.  A partir do início de 2006, os documentos expedidos foram classificados por 
tipo e por data no sistema, permitindo uma avaliação temporal das atividades e dos produtos 
gerados.  As tabelas abaixo consolidam as informações do sistema sobre os documentos gerados 
pelos servidores do FNMA no período de 2006-2012.  
 
Quadro A.2.6 - Documentos elaborados pela equipe técnica do FNMA 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Análise de Declaração 
Periódica de Gastos 

406 344 365 172 78 75 34 

Notas Técnicas, Pareceres 
Técnicos e Financeiros  e 

Notas Informativas  

510 452 537 442 381 407 453 

Ofícios  3.953 3.517 2.531 1.834 1.352 1.118 1.214 

Despachos de aprovação 
da prestação de contas  

39 30 1 23 17 19 46 

 
 O decréscimo no número de DPGs analisadas a partir de 2009 reflete a redução do número 
total de convênios vigentes, de 228 em 2008 para 20 no final de 2012 (2 fora do Siconv). Ademais, 
em 2010, o FNMA eliminou a necessidade de enviar DPGs a partir da segunda parcela, o que 
também contribuiu para diminuir o número de DPGs analisadas no período.   

Durante o ano de 2012, havia 28 convênios vigentes, sob análise da equipe do FNMA. A 
maioria dos convênios vigentes, celebrados de 2005 a 2007, já tiveram suas prestações de contas 
parciais analisadas, o que explica a redução nos pareceres relacionados a essa avaliação.  Houve 
também um acréscimo no número de pareceres financeiros de prestações de contas final, resultado 
da contratação de consultores para esse fim em 2010. Como a consultoria finalizou-se em dezembro 
de 2010, vários pareceres foram numerados em janeiro de 2011. 

As Notas Técnicas, Pareceres Técnicos e Notas Informativas elaboradas pela equipe técnica 
do FNMA tratam de assuntos diversos, tais como: remanejamento de recursos entre rubricas no 
âmbito do projeto, análise de propostas apresentadas ao FNMA em atendimento aos chamamentos 
públicos, estabelecimento de condicionantes técnicas aos projetos enviados, bem como a análise 
acerca de seu atendimento, análise de Relatórios de Cumprimento de Objeto Parcial ou Final, 
inclusão e exclusão do cadastro de inadimplentes, situação de convênios em execução, motivos para 
não liberação de recursos, propostas de editais ou termos de referência, entre outros.  
 O ano de 2012 foi excepcionalmente produtivo no que tange a análise dos convênios 
vigentes e finalizados e a análise de propostas apresentadas para a Demanda Espontânea 2011.  Os 
9 servidores das áreas técnica e financeira da Gerência de Projetos elaboraram 453 documentos de 
análise.  Comparativamente, em 2007, o quadro de 19 servidores das áreas técnica e financeira 
elaborou 452 pareceres e notas técnicas.  O ano de 2010 foi o de menor produção, pois coincidiu 
com o ano final dos contratos temporários, o que levou à baixa motivação por parte dos servidores 
temporários, que eram maioria dos analistas técnicos. 
 O número de ofícios expedidos vem diminuindo progressivamente, o que reflete a redução 
no número de convênios em execução, bem como a migração da execução para o Siconv. Os 
ofícios, em sua maioria, são enviados aos proponentes e convenentes para tratar de ajustes nos 
projetos, orientações para execução dos convênios, prestação de conta, e para o encaminhamento de 
vias dos convênios, termos de doação de patrimônio, no caso de tomadores privados, entre outros 
assuntos. 

Por fim, um indicador importante que demonstra o avanço em 2012 na agenda do passivo de 
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convênios finalizados é o número elevado de despachos de aprovação de prestação de contas final: 
foram 46 despachos emitidos em 2012, o maior número desde 2006, quando se iniciou o registro. 

O FNMA estabeleceu a meta de monitorar todos os convênios vigentes anualmente, e vem 
alcançando essa meta com relação aos novos convênios celebrados a partir de 2010.  
 
Quadro A.2.7 - Relatórios de Monitoria elaborados pela equipe técnica do FNMA 
 2008 2009 2010 2011 2012 

Física 29 13 16 6 7 

Financeira 2 5 7 8 10 

Total 31 18 23 14 17 

Convênios Vigentes por ano 228 212 80 73 28 

 
  As informações apresentadas nas tabelas acima, por si, já permitem uma reflexão sobre as  
principais demandas atendidas pelo corpo técnico do FNMA no cumprimento de sua missão.  
Pressupõe-se que os documentos gerados sejam indicadores do tempo dedicado pelos técnicos na 
realização das atividades correspondentes. Especificamente acerca das monitorias, observa-se, para 
o ano de 2012, que 60% dos convênios foram monitorados.  
 Considerando as atividades operacionais finalísticas do FNMA e as informações 
disponíveis, a tabela abaixo descreve alguns indicadores propostos para avaliar seu desempenho 
operacional: 
Quadro A.2.8 - Indicadores de desempenho no acompanhamento de projetos 

 Atividade Produto 
Gerado 

Indicador 
Proposto 

O que mede o 
Indicador 

Indicador 
2009 

Indicador 
2010 

Indicador 
2011 

Indicador 
2012 

1 Análise das 
Declarações 
Periódicas de 
Gastos-DPG  

DPG 
analisada 

Média de 
DPGs 
analisadas por 
ano  por 
convênio 
vigente 

Capacidade de 
análise de 
DPGs - Total 

173/112 = 
1,54 

78/80= 
0,98 
 

75/73= 
1,03 
 

34/25* = 
1,34 
 

2 Análise de 
DPGs por 
servidor 
 

DPG 
analisada 

Média de 
DPGs 
analisadas por 
técnico por 
ano  

Capacidade de 
análise de 
DPGs  - por 
técnico 

173/9 = 
19,22 

78/9 = 
8,67 

75/6= 12,5 
 

34/5= 6,8 

5 Monitoramento  
in loco de 
projetos – 
aspectos 
técnicos 
 
 
 
 
 

Relatório de 
monitoria 
física 

Porcentagem 
de projetos 
monitorados 
(aspectos 
técnicos) e 
total de 
projetos em 
execução. 

Capacidade de 
acompanhamen
to in loco de 
projetos 

13/112 = 
0,12 = 12% 

16/80= 
0,20 = 
20% 

6/73= 0,08 
= 8% 

7/28 = 
25% 

6 Monitoramento  
in loco de 
projetos – 
aspectos 
financeiros 

Relatório de 
monitoria 
financeira 

Porcentagem 
de projetos 
monitorados 
(aspectos 
financeiros) e 
total de 
projetos em 
execução. 

Capacidade de 
acompanhamen
to in loco de 
projetos 

5/112 = 
0,045 = 
4,5% 

7/80=0,08
75  = 9% 

8/73= 0,11 
= 11% 

10/28 = 
36% 

7 Documentos de Pareceres Proporção Produtividade 442/21 = 21 381/20 = 407/11= 453/9= 50 
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análise de 
projetos e 
convênios 
elaborados por 
ano 

técnicos e 
financeiros, 
Notas 
Técnicas e 
Notas 
Informativas 

entre 
documentos 
elaborados e 
número total 
de analistas 

da equipe 
técnica 

19 37 

 *Convênios celebrados antes do Siconv 
  

O quadro mostra uma diminuição na porcentagem de DPGs analisadas, o que reflete a 
redução significativa de convênios celebrados antes do Siconv.  Cabe ressaltar que no início de 
2012 havia 28 convênios vigentes, 3 dos quais no Siconv.  Contudo, em julho havia somente 14 
convênios pré-Siconv vigentes, e no final do ano esse número diminuiu para dois. 
 Em consonância com a meta de melhorar o acompanhamento dos convênios vigentes, no 
período, houve um aumento na porcentagem de convênios monitorados. 
 O indicador mais marcante é o que demonstra o aumento da produtividade da equipe, pois o 
número de documentos de análise de convênios elaborados em 2012, por analista, superou em 
muito o número de anos anteriores. 
 Alguns indicadores propostos que não estão relacionados a atividades estão informados na 
tabela abaixo: 
 
Quadro A.2.9 - Outros indicadores de desempenho operacional 

 Indicador Proposto O quê mede o 
indicador 

Valor 2008 Valor 2009 Valor 2010 Valor 2011 Valor 2012 

1 Proporção entre 
número convênios 
vigentes e servidores 
na área fim  

Demanda de 
acompanhamen
to de convênios 
de cada 
servidor 

228/20 = 
11,4 

112/20 = 5,6 80/19 = 4,21 73/9 =  8,1 28/9 = 3,1 

2 Proporção entre 
número total de 
convênios (em 
execução + com 
vigência expirada, 
aguardando 
conclusão) e 
servidores na área 
fim 

Demanda total 
de cada 
servidor 

455/20 = 
22,75 

409/20 = 
20,45 

356/19= 
18,73 
 

379/9=42,1 350/9 = 38,9 

  
Embora o número de convênios vigentes tenha diminuindo desde 2009, o estoque de 

convênios com vigência expirada vem aumentando, à medida que os convênios celebrados a partir 
de 2003 se finalizam.  Portanto, o número total de convênios a ser analisado por cada servidor 
aumentou significativamente, em razão da redução do quadro e do aumento do estoque. 

Os convênios finalizados são distribuídos para análise entre os servidores da Gerência de 
Projetos, em número considerado factível para análise durante o ano.  O resultado em 2012 foi a 
aprovação de 46 convênios.   

Cabe esclarecer que os servidores da Gerência de Projetos se dividem em especialistas 
financeiros (5) e técnicos (4), o que agrava as porcentagens apresentadas acima, pois cada convênio 
deve ser analisado nos dois aspectos, físico e financeiro. 
 A análise dos custos operacionais de um órgão contribui para a reflexão sobre sua eficiência. 
O quadro abaixo apresenta os custos operacionais do FNMA: 
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Quadro A.2.10 - Custos operacionais do FNMA 
ANO / 
DESCRIÇÃO  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1.1. PASSAGENS 
E DIÁRIAS 270.150,46 221.783,59 136.084,45 154.517,40 108.132,90 93.967,63 
3. 
CONSULTORES 239.035,00 221.821,20 84.000,32 135.000,00 0,00 0,00 

4. DESPESAS 
DIVERSAS PNUD 912.154,09 124.760,98 53.145,10 45.840,66 0,00 0,00 

5.1. Publicidade 26.854,46 75.015,61 17.664,00 0,00 0,00 0,00 

5.3. Tecnologia da 
informação 320.807,00 905.217,24 0 0,00 0,00 0,00 
5.4. Outras 
Terceirizações 279.337,77 316.077,63 252.224,57 58.419,00 100.260,13 114.499,80 

6.1 Pagamento de 
Servidores Ativos 363.867,23 539.562,70 1.149.099,37 1.008.663,00 

    
1.023.457,01 1.225.018,10 

6.2 Pagamento de 
Servidores 
Temporários 1.733.975,32 1.603.596,84 1.131.192,22 958.306,88, 118.146,86 173.945,99 

6.4 Pagamento de 
ocupantes  DAS 166.287,27 185.172,76 

       
212.858,63 

       
228.238,77 201.494,95 219.672,67 

TOTAIS 4.312.468,60 4.193.008,55 2.891.931,14 2.544.336,06 1.551.491,85 1.827.104,19 
  

A análise dos custos operacionais do FNMA nos últimos sete anos demonstra que houve 
uma diminuição gradual dos custos no período, e significativa de 2008 para 2012 (redução de 56%).  
Em parte, essa redução reflete a perda do quadro de pessoal (efetivos e temporários), e a 
conseqüente redução na folha de pagamento.  Em 2004, o FNMA contava com um quadro de 70 
servidores. No final de 2012, esse número foi reduzido a 28.  

O aumento identificado em 2012, relativo a 2011, resulta dos aumentos nos proventos dos 
Analistas Ambientais e Agentes Administrativos que ocorreram em 2012. Esse aumento foi 
escalonado pelo Governo Federal em três anos, e deverá continuar até 2014.  Embora leve a um 
aumento nos custos operacionais do FNMA, o aumento nos proventos tende a ter um impacto 
positivo na permanência dos servidores no MMA. 
 Houve também uma economia significativa para o FNMA com o término dos contratos com 
empresas de tecnologia da informação.  Em 2008 foram efetuados os últimos pagamentos à 
SERPRO referente ao softwares de gerenciamento de documentos SIGEF.  Finalizou-se também o 
contrato com a empresa que fornecia servidores terceirizados especializados em TI ao FNMA, para 
dar suporte no uso dos softwares próprios do Fundo: SIGEF, FaçaProjeto e SISPEC.  O apoio 
técnico para esses programas, a partir de 2009, é realizado pela Coordenação Geral de Tecnologia 
da Informação do MMA. 
 Em 2009, houve o ingresso de Agentes Administrativos que substituíram os servidores 
terceirizados. Os servidores terceirizados permaneceram somente na função de secretárias e 
contínuo, o que ocasionou a redução nos valores pagos nessa rubrica.  Em contraponto, houve o 
aumento no valor pago a servidores efetivos.  
 
Quadro A.2.11 - Indicadores de eficiência do FNMA 

Indicador 
Proposto 

O quê mede o 
indicador 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Custos 
operacionais/
orçamento 

Custo/benefício 
da operação do 
FNMA 

R$4.312.468,60/ 
R$31.945.683 = 
0,13 

R$4.193.008,55/ 
R$13.726.519 =  
0,31 

R$2.891.931,14/ 
R$10.051.405 = 
0,29 

R$2.544.336/
R$7.152.359
= 0,36 

R$1.551.492/ 
4.300.856 = 
0,36 

R$1.827.104/ 
R$ 6.847.833 = 
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executado 0,27 

Custos 
operacionais/ 
Nº total de 
convênios do 
FNMA (em 
execução + 
com vigência 
expirada, 
aguardando 
conclusão) 

Custo 
operacional por 
convênio do 
FNMA 

R$4.353.674/ 
488 
 
= R$ 8.921 

R$4.228.889/ 
455  
 
=R$9.294 

R$ 2.924.549,66/ 
409 
= R$ 7.151 

R$2.629.707,
06/356 
= R$ 7.387 

R$1.551.492/
379 =  
R$ 4.094 

1.827.104,19/3
50 = R$ 5.220 

  
 No período de 2009 a 2011, houve uma redução nos custos operacionais do FNMA, como 
descrito acima, mas essa redução foi acompanhada de reduções na execução orçamentária, em razão 
dos limites orçamentários impostos ao Fundo. Essa tendência refletiu no custo/benefício do FNMA, 
que vem aumentando a partir de 2008. Em 2012, a redução na proporção resultou do aumento no 
orçamento executado, devido a ampliação do limite orçamentário concedido ao FNMA.  Para 
melhorar esse indicador, é necessário diminuir os custos sem diminuir a execução orçamentária.   
 Nos últimos anos, houve também a redução no custo operacional por convênio do FNMA, o 
que resulta diretamente da redução dos custos gerais.  Contudo, esse indicador também reflete o 
número elevado de convênios finalizados aguardando análise conclusiva. Á medida que o estoque 
de convênios tem sua análise concluída, haverá um aumento nesse indicador. 
 Por fim, cabe destacar que os resultados/benefícios gerados pela atuação do FNMA não 
podem ser medidos somente pela execução orçamentária ou pelos indicadores operacionais 
apresentados acima.  Os projetos apoiados pelo Fundo geram resultados ambientais e sociais que 
vão além do valor investido nos projetos.  
 O envio de convênios do FNMA para julgamento de Tomada de Contas Especial pelo 
Tribunal de Contas da União pode ser considerado um dos indicadores que reflete o grau de sucesso 
dos convênios executados pelo FNMA.   Desde 1999, a média de convênios em TCE, por ano de 
celebração do instrumento, é de somente 7%, como demonstra a tabela abaixo. 
 
Quadro A.2.12 - Envio de convênios do FNMA para Tomada de Contas Especial 

 
Ano de 

Celebração do 
Convênio 

Número de Convênios 
Celebrados 

Número de convênios 
celebrados no ano 

enviados para TCE 

Porcentagem de 
convênios celebrados no 
ano que foram para TCE 

1999 25 2 8% 

2000 107 18 17% 

2001 142 8 6% 

2002 99 2 2% 

2003 75 2 3% 

2004 115 10 9% 

2005 90 6 7 % 

2006 111 3 3 % 

Total 764 51 7% 
 
 É importante ressaltar que no início de 2013 ainda restam 277 convênios com vigência 
vencida pendentes de análise conclusiva. Portanto, a porcentagem de convênios enviados para TCE 
poderá sofrer alterações nos próximos relatórios. 
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3. Estrutura de Governança e de Autocontrole da Gestão 
3.1 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos 
 
Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ  

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM  
AVALIADOS 

VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 
1.     A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução 
dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.          X 

2.     Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os 
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.           X 

3.     A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.         X  
4.     Existe código formalizado de ética ou de conduta.          X 
5.     Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em 
documentos formais.        X   

6.     Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e 
servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, 
das instruções operacionais ou código de ética ou conduta. 

         X 

7.     As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições 
claras das responsabilidades.          X 

8.     Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência 
da UJ.          X 

9.     Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados 
planejados pela UJ.          X 

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.       X    
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e 
metas da unidade.          X 

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) 
envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da 
probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para 
mitigá-los. 

       X   

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e 
de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.     X       

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças 
no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e 
externo. 

      X    

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados 
em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.    X       

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos 
processos internos da unidade.         X  

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para 
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.          X 

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de 
bens e valores de responsabilidade da unidade.          X  

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os 
riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.          X 

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam 
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.       X    

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de 
benefícios que possam derivar de sua aplicação.          X 
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22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão 
diretamente relacionadas com os objetivos de controle.          X 

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, 
armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.          X 

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade 
suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.         X  

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, 
tempestiva, atual, precisa e acessível.          X 

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e 
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.        X   

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em 
todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.        X   

Monitoramento 1 2 3 4 5 
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua 
validade e qualidade ao longo do tempo.      X     

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas 
avaliações sofridas.      X     

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu 
desempenho.        X   

Análise Crítica: 
             Os controles internos ao FNMA são realizados por meio de procedimentos de verificação efetuados em cada 
setor do Fundo, de acordo com suas atribuições.  Não existe um sistema de controle interno ou auditoria interna, pois o 
FNMA está submetido ao controle interno do MMA.   
 Contudo, os procedimentos de verificação de cada etapa do fomento, passando pela elaboração e publicação 
de Chamadas Públicas, análise de projetos, celebração de convênios, aditamento de prazo de convênios, e análise de 
prestações de contas, compõem uma sistemática de controle interno.   
 A avaliação de riscos faz parte do planejamento operacional realizado pela Direção no início de cada 
exercício, e revisado trimestralmente.  São considerados fatores externos e internos que possam comprometer a 
execução orçamentária e financeira.  Contudo, não há a mensuração e classificação dos riscos identificados. 
 Não há histórico de fraudes decorrentes das fragilidades nos processos internos.  Contudo, o excesso de 
demandas, frente ao quadro limitado de servidores, nos últimos anos, tem levado a morosidade nas cobranças 
relacionadas às prestações de contas dos convênios, que podem resultar em perdas. 
 Quanto ao quesito informação e comunicação, a informação é documentada e tempestiva e contribui para a 
execução das responsabilidades 
Escala de valores da Avaliação: 
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 

 
 
4. Programação e Execução da Despesa Orçamentária e Financeira 
4.1 Informações sobre Ações de Programas Temáticos de Responsabilidade da UJ 
 
 O Fundo Nacional do Meio Ambiente não é responsável por Programas, Objetivos ou 
Iniciativas do PPA.  As Ações Orçamentárias que são de responsabilidade do Fundo Nacional do 
Meio Ambiente estão listadas nos quadros abaixo. 
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4.1.1 Informações sobre Ações de Programas Temáticos de Responsabilidade da UJ 
 
Quadro A.4.1 – Ações vinculadas a programa temático de responsabilidade da UJ  

Identificação da Ação 

Código  20N1 

Descrição FOMENTO A PROJETOS DE CONSERVAÇÃO E MANEJO DA BIODIVERSIDADE 

Iniciativa 
01TU  - Fomento a projetos que visem a conservação e uso sustentável da biodiversidade 

Unidade Responsável Fundo Nacional do Meio Ambiente 

Unidade Orçamentária UO - 44901 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 
Não 

Processados Valores Pagos 

3.820.000,00 4.279.000,00 
              

3.037.679,32  676.560,53   
    

2.361.118,79         676.560,53  

Metas do Exercício Para a Ação 

Meta Física Meta Financeira 

Ordem Descrição 

Unidade 
de 

Medida Prevista Realizada Prevista Realizada 
                

1,00  Projeto Apoiado 
 

Unidade  
                

8,00  
                

6,00  
    

3.820.000,00      3.037.679,32  
              

Fonte: SIAFI e LOA  
 
Quadro A.4.2– Ações vinculadas a programa temático de responsabilidade da UJ  

Identificação da Ação 

Código  20M6 

Descrição FOMENTO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Iniciativa 

01NI – Fomento a planos e projetos que promovam políticas públicas voltadas a 
conservação e desenvolvimento sustentável 

Unidade Responsável Fundo Nacional do Meio Ambiente 

Unidade Orçamentária UO - 44901 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 
Não 

Processados Valores Pagos 

5.280.000,00 5.440.000,00 
                 

3.685.943,67  490.962,80 
  

3.194.980,87 490.962,80 
Metas do Exercício Para a Ação 

Meta Física Meta Financeira 
Ordem Descrição 

Unidade 
de 

Medida Prevista Realizada Prevista Realizada 
                        

1,00  Projeto Apoiado 
 

Unidade  
                  

9,00  
               

12,00  
     

5.280.000,00  
   

3.685.943,67  
              

Fonte: SIAFI e LOA  
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Análise Crítica: 
 
 Com relação à Ação 20N1 – Fomento a Projetos de Conservação e Manejo da 
Biodiversidade, em 2012 havia a previsão de empenho de recursos para 5 projetos de fomento a 
planos de ação para a conservação da fauna ameaçada de extinção, oriundos da Demanda 
Espontânea 2011.  O Conselho Deliberativo somente selecionou dois desses projetos para apoio.  
Com isso, houve disponibilidade orçamentária para apoiar três projetos no tema manejo 
comunitário da biodiversidade, oriundos da Demanda Espontânea 2010.  
 Nesta ação, havia também a previsão de lançamento de edital no tema manejo da 
biodiversidade, com o apoio a três projetos, mas não houve limite orçamentário disponível para essa 
iniciativa. Foi apoiado um projeto do Edital 01/2012, Elaboração de Planos Estaduais de Recursos 
Hídricos, por meio de Contrato de Repasse.  Portanto, a meta foi reprogramada para 6 projetos: 2 da 
Demanda Espontânea 2011; 3 da Demanda Espontânea 2010; e um do Edital 01/2012.   
 Na Ação 20M6 – Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável, foram apoiados três 
projetos a mais do que o previsto na PLOA.  Esse acréscimo resultou da decisão do Conselho 
Deliberativo de selecionar projetos titulares e suplentes, estes podendo ser apoiados no caso dos 
titulares não atenderem às condicionantes técnicas e financeiras ou estarem inadimplentes na 
ocasião da celebração do convênio.  Como havia orçamento disponível e projetos selecionados pelo 
Conselho, e como a carteira de projetos não estava completa, em razão da celebração de somente 
três convênios em 2011, foram celebrados três convênios a mais do que o planejado nesta Ação. 
 
4.1.2 Informações sobre Ações vinculadas a Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao 
Estado de Responsabilidade da UJ 
 

Quadro A.4.3 – Ações vinculadas a programa de gestão, manutenção e serviços de responsabilidade da UJ 
 

Identificação da Ação 

Código  2000 

Descrição ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 

Unidade Responsável Fundo Nacional do Meio Ambiente 

Unidade Orçamentária 44901 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 
Não 

Processados Valores Pagos 

711.156,00 722.490,00 552.777,37 468.570,92   84.206,45 468.570,92
 

Metas do Exercício Para a Ação 

Meta Física Meta Financeira Ordem Descrição Unidade de 
Medida Prevista Realizada Prevista Realizada 

1                                             
-    

                  -                         
-    

                  
-    711.156,00 552.777,37 

              

Fonte: Siafi e LOA        
 
Análise Crítica: 
 Na Ação 2000 – Administração da Unidade, o FNMA executa recursos relacionados a sua 
administração, tais como, pagamento de servidores temporários e terceirizados, passagens e diárias 
e realização de eventos.  O orçamento é descentralizado para a Subsecretaria de Planejamento, 
Orçamento e Administração do MMA que celebra os contratos e empenha os recursos.   
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4.2 Informações sobre a Execução Orçamentária e Financeira da Despesa 
4.2.1 Identificação das Unidades Orçamentárias da UJ 
 
Quadro A.4.4– Identificação das Unidades Orçamentárias  da UJ  

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO 
Código SIAFI da 

UGO 
Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA 44901 443045 

 
4.2.2 Programação das Despesas 
4.2.2.1 Programação das Despesas Correntes 
 

Quadro A.4.5 – Programação de Despesas Correntes 
Valores em R$ 

1,00

 

Grupos de Despesas Correntes 

1 – Pessoal e 
Encargos Sociais 

2 – Juros e 
Encargos da 

Dívida 
3- Outras Despesas 

Correntes 

Exercícios Exercícios Exercícios 

Origem dos Créditos Orçamentários 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Dotação proposta pela UO         
 

7.242.445,00  
   

9.437.897,00  

PLOA         
 

7.242.445,00  
   

9.437.897,00  
LOA 

LOA         
 

7.242.445,00  
   

9.437.897,00  

Suplementares             

Abertos             
Especiais 

Reabertos             

Abertos             
Extraordinários  

Reabertos             

CRÉDI
TOS 

Créditos Cancelados             

Outras Operações             

Total         
 

7.242.445,00  
   

9.437.897,00  

Fonte: Siafi Gerencial  
   
4.2.2.2 Programação da Despesa de Capital 
 

Quadro A.4.6 – Programação de Despesas de Capital 
Valores em 

R$ 1,00

 

Grupos de Despesa de Capital 

4 – Investimentos 
5 – Inversões 
Financeiras 

6- Amortização da 
Dívida 

Exercícios Exercícios Exercícios 

Origem dos Créditos Orçamentários 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Dotação proposta pela UO 
 

2.568.711,00  
   

1.966.076,00          
LOA 

PLOA 
 

2.568.711,00  
   

1.966.076,00          



 40 

 
LOA 

 
2.568.711,00  

   
1.966.076,00          

Suplementares             

Abertos             
Especiais 

Reabertos             

Abertos 
    

630.334,00            Extraordinários  
Reabertos             

CRÉD
ITOS 

Créditos Cancelados             

Outras Operações             

Total 
 

3.199.045,00  
   

1.966.076,00          

Fonte: Siafi gerencial  

Obs:  O crédito extraordinário foi aberto no final do exercício, por determinação da Presidência da República, por 
meio da MP 598 de 27/12/2012 e não houve tempo hábil para execução. 

 

 
4.2.2.3 Resumo da Programação da Despesa e da Reserva de Contingência 
 

Quadro A.4.7 – Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva 
de Contingência  

Valores em R$ 
1,00 

 

Despesas Correntes 
Despesas de 

Capital 
9 – Reserva de 
Contingência 

Exercícios Exercícios Exercícios Origem dos Créditos 
Orçamentários 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Dotação proposta pela UO             

PLOA 
 
653.880,00            LOA 

LOA 
 
653.880,00            

Suplementares             

Abertos             
Especiais 

Reabertos             

Abertos             
Extraordinários  

Reabertos             

CRÉD
ITOS 

Créditos Cancelados             

Outras Operações             

Total             

Fonte: SIAFI Gerencial  
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4.2.3. Movimentação de Créditos Interna e Externa 
 

Quadro A.4.8 – Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa 
Valores em 

R$ 1,00
 

UG  Despesas Correntes 

Natureza da Movimentação 
de Crédito 

Concede
nte 

Recebe
dora 

Classificação da ação 1 – Pessoal e 
Encargos 
Sociais 

2 – Juros 
e 

Encargos 
da Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos 443045 440001 4490118122212420000001          365.087,25  

Concedidos 443024 440077 4490118541204520M60001          277.000,00  

Concedidos 443024 443070  4490118541201820N10001       2.046.739,47  

Concedidos 443024 443070 4490118541204520M60001          797.002,28  

Movimentação 
Interna 

Recebidos             

Concedidos             Movimentação 
Externa Recebidos             

UG  Despesas de Capital 

Natureza da Movimentação 
de Crédito Concede

nte 
Recebe
dora 

Classificação da ação 4 – 
Investimentos 

5 – 
Inversões 

Financeiras 

6 – 
Amortização 

da Dívida 

Concedidos 443024 443070 4490118541204520M60001 
      

155.657,50      Movimentação 
Interna 

Recebidos             

Concedidos 443024 135028 4490118541201820N10001 
      

110.679,32      Movimentação 
Externa 

Recebidos             

Fonte: SIAFI gerencial  
  
 Em 2012, o FNMA descentralizou recursos orçamentários para a SPOA/MMA, para 
pagamento de despesas administrativas.  Também foram repassados recursos orçamentários para a 
Embrapa Florestas, para execução de um Termo de Cooperação celebrado com aquele órgão
 Durante esse Exercício foi inaugurado o Contrato de Prestação de Serviço com o Banco do 
Brasil (UG 443070) e foram repassados recursos orçamentários e financeiros para a celebração de 
dois contratos de repasse no valor total de cerca de R$ 3 milhões. 
 
4.2.4 Execução Orçamentária da Despesa 
4.2.4.1. Execução da Despesa com Créditos Originários 
4.2.4.1.1 Despesas Totais por Modalidade de Contratação 
 
Quadro A.4.9 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos 
Originários Valores em R$ 1,00 

 

Despesa Liquidada Despesa paga 

Modalidade de Contratação 2012 2011 2012 2011 

1.     Modalidade de Licitação 
(a+b+c+d+e+f) 

            
191.169,71  

             
59.227,09            191.169,71              59.227,09  

a)    Convite         

b)    Tomada de Preços         

c)     Concorrência         

d)    Pregão  
               

191.169,71  
               

59.227,09              191.169,71                59.227,09  
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e)     Concurso         

f)      Consulta         

2.     Contratações Diretas (g+h) 
              

95.000,00  
                            

-               95.000,00                             -   

g)     Dispensa 
                 

95.000,00                  95.000,00    

h)    Inexigibilidade         
3.     Regime de Execução 
Especial 

                             
-   

                            
-                              -                              -   

i)       Suprimento de Fundos         

4.     Pagamento de Pessoal (j+k) 
            

251.649,16  
             

48.905,85            251.649,16              48.905,85  

j)      Pagamento em Folha 
               

193.644,51                193.644,51    

k)    Diárias 
                 

58.004,65  
       

48.905,85                58.004,65                48.905,85  

5.     Outros 
         

1.098.275,38  
           

354.377,72        1.098.275,38            865.246,59  

6.     Total (1+2+3+4+5) 
         

1.636.094,25  
           

462.510,66        1.636.094,25            973.379,53  

Fonte: Siafi Gerencial  
 
4.2.4.1.2 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários 
 

Quadro A.4.10 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários 
Valores em 

R$ 1,00 

 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de 
Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas de 
Pessoal 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

- - - - - - - - - 

2. Juros e 
Encargos da 
Dívida   

    

    

    

  

- - - - - - - - - 

3. Outras 
Despesas 
Correntes                 
 35 - Serviços de 
Consultoria  

   
2.760.869,29  

        
2.760.869,29  

      

 39- OST - PJ  
   

1.308.544,49   602.415,40  
  

450.246,42  
   

22.965,00  
     

858.298,07  
 579.450,40     

450.246,42  
   22.965,00  

36- OST -PF 
      

796.546,45   992.301,80  
  

450.036,25  
 

111.877,00  
     

346.510,20  
 880.424,80     

450.036,25  
 111.877,00  

41 - 
Contribuições 

      
438.418,60   755.348,70    

 
159.078,70  

     
438.418,60  

 596.270,00     159.078,70  

Demais 
elementos do 
grupo 

   
1.267.563,03   926.814,29  

  
594.094,58  

 
127.667,96  

     
673.468,45  

 799.146,33     
594.094,58  

 127.667,96  
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DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de 
Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

52- Equip e Mat 
permanente       598.598,35   166.784,60    141.717,00    

     
456.881,35  

 166.784,60     
141.71

7,00  

  

41 - 
Contribuições       105.860,15     46.322,00       40.922,00  

     
105.860,15  

     5.400,00       40.922,00  

Demais 
elementos do 
grupo         

        

5. Inversões 
Financeiras                 

- - - - - - - - - 

6. Amortização 
da Dívida   

    

    

    

  

- - - - - - - - - 

 
Análise Crítica 
 
 Nos últimos Exercícios, a Lei Orçamentária foi aprovada no valor da dotação proposta pelo 
FNMA, o que contribui para a efetividade do planejamento realizado.  Contudo, em razão do 
contingenciamento orçamentário do MMA, a SPOA tem definido limites para empenho de 
aproximadamente 50% do valor da LOA FNMA.  Esse contingenciamento impacta negativamente a 
execução, não só porque impede o lançamento de novas chamadas públicas, mas porque obriga a 
Direção a fazer novo planejamento das ações propostas para o Exercício, após a definição dos 
limites, o que freqüentemente ocorre em março ou abril.   
 No final de 2012, o FNMA negociou a ampliação do limite orçamentário em 51%, o que 
permitiu o apoio a dois contratos de repasse no valor total de R$ 3 milhões. 
 A execução do FNMA se dá principalmente por meio de transferências voluntárias e a falta 
de capacidade gerencial e operacional das instituições convenentes tem um impacto negativo na 
execução orçamentária e financeira do FNMA, pois o tempo necessário para adequar um projeto 
pode exceder 12 meses e impedir a execução dos recursos no Exercício proposto, o que eleva o 
valor empenhado inscrito em Restos a Pagar. 
 
5. Tópicos Especiais da Execução Orçamentária e Financeira 
5.1 Pagamento e Cancelamento de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 
 
Quadro A.5.1 - Situação dos Restos a Pagar de exercícios 
anteriores Valores em R$ 1,00 

 

Restos a Pagar Processados 

Ano de 
Inscrição 

Montante 
Inscrito 

Cancelamentos 
Acumulados 

Pagamentos 
Acumulados 

Saldo a Pagar em 
31/12/2012 

2011         

2010         

          

Restos a Pagar não Processados 

Ano de 
Inscrição 

Montante 
Inscrito 

Cancelamentos 
Acumulados 

Pagamentos 
Acumulados 

Saldo a Pagar em 
31/12/2012 

2011 R$ 3.055.441,11  R$ 1.436.034,18  R$ 1.004.180,44  R$ 615.226,49  
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2010 R$ 2.651.261,61  R$ 814.536,85  R$ 1.836.724,76  R$ 0,00  

2008 R$ 12.704.283,93  R$ 9.002.483,93  R$ 3.701.800,00  R$ 0,00  

Fonte: SIAFI gerencial     

Obs: Houve uma diferença nos valores apresentados em 2011, pois a consulta anterior foi feita por UG 
executora, ou seja, dos valores executados nas UGs do FNMA, este ano foi feita a consulta por Unidade 
Orçamentária. Ou seja toda a execução referente a Unidade Orçamentária do FNMA. 

 

 
Análise Crítica 
 
 Como informado neste relatório e em anos anteriores, existe uma falta de capacidade 
operacional das instituições que compõem o público alvo do fomento socioambiental, no que tange 
a execução de recursos públicos por meio de convênios.  O FNMA vem investindo na capacitação 
dos executores de projetos e, antes do Siconv, já havia desenvolvido sistemas eletrônicos para 
facilitar o acompanhamento financeiro dos projetos.  Contudo, a dificuldade de prestar contas leva 
ao atraso na execução e impede a liberação de recursos financeiros no caso de convênios pagos em 
mais de uma parcela.  O resultado é a inscrição dos recursos em Restos a Pagar.   
 Da mesma forma, a dificuldade das instituições em adequarem seus projetos às exigências 
do FNMA causam a demora na celebração dos convênios que, quando ocorre no final do ano, 
também resulta na inscrição dos recursos em Restos a Pagar. 
 O novo modelo de fomento adotado pelo FNMA a partir de 2009 é uma tentativa de 
possibilitar a execução orçamentária e financeira no mesmo Exercício.  Ao apoiar projetos de 
menor valor na Demanda Espontânea, é possível liberar os recursos financeiros no início do projeto, 
em parcela única.  Somente os projetos apoiados por meio de editais terão mais de uma parcela, e 
serão apoiados somente dois ou três projetos estruturantes por meio de editais a cada ano. 
 A tabela acima demonstra que em 2008, antes da adoção do novo modelo de fomento, dos 
quase R$ 13 milhões inscritos em Restos a Pagar, R$ 9 milhões foram cancelados, o que equivale a 
quase 70%. Em 2010, dos R$ 2,7 milhões inscritos, somente R$ 815 mil foram cancelados (31%) e 
69% foram pagos, o que demonstra um ganho considerável na aplicação dos recursos.   
 A alta porcentagem de recursos inscritos em RP em 2011 que foram cancelados ainda é uma 
reflexão do modelo anterior de execução.  A maior parte dos recursos eram de convênios celebrados 
em 2006 que tinham uma parcela por receber.  Os recursos da última parcela foram empenhados em 
2011, visando a liberação dos recursos financeiros no início de 2012.  Contudo, após o primeiro 
trimestre, a Direção avaliou a situação de cada convênio e, considerando a morosidade da execução, 
decidiu cancelar os RPs. 
  
 5.2 Transferência de Recursos 
5.2.1 Relação dos Instrumentos de Transferência de Recursos Vigentes no Exercício 
 
VER ANEXO. 
 
5.2.2 Quantidade de Instrumentos de Transferência Celebrados e Valores Repassados nos 
Três Últimos Exercícios 
 

Quadro A.5.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios  

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Fundo Nacional do Meio Ambiente 

CNPJ:   

UG/GESTÃO: 443024/00001 
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Quantidade de 
Instrumentos 

Celebrados em 
Cada Exercício 

Montantes Repassados em Cada Exercício, Independentemente 
do ano de Celebração do Instrumento (em R$ 1,00) 

Modalidade 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Convênio 11 3 6 
               

1.668.766,27  
               

2.147.728,66  
               

2.921.136,91  

Contrato de Repasse 0     
                     

-       

Termo de Cooperação 2   1 95.000,00 79.572,00 
               

1.556.082,00  
Termo de 

Compromisso 0           

Totais 13 3 7 
               

1.763.766,27  
               

2.227.300,66  
               

4.477.218,91  

Fonte:Fonte: SIAFI gerencial  
 
 
Quadro A.5.3 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios  

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Fundo Nacional do Meio Ambiente  - BANCO DO BRASIL/DFDS/MMA 

CNPJ:   

UG/GESTÃO: 443070/00001 
Quantidade de 
Instrumentos 

Celebrados em 
Cada Exercício 

Montantes Repassados em Cada Exercício, 
Independentemente do ano de Celebração do Instrumento (em 

R$ 1,00) 
Modalidade 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Convênio       
                                 
-    

                                 
-      

Contrato de Repasse 2 0 0 
                                 
-    

                                 
-                                     -   

Termo de Cooperação       
                                 
-        

Termo de 
Compromisso             

Totais 2 0 0 
                                 
-    

                                 
-                                     -   

Fonte:Fonte: SIAFI gerencial  
 
5.2.3 Informação sobre o Conjunto de Instrumentos de Transferência que permanecerão 
vigentes no Exercício de 2013 e Seguintes 
 
Quadro A.5.4 – Resumo dos instrumentos de transferência que vigerão em 2013 e exercícios 
seguintes 

 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Fundo Nacional do Meio Ambiente 

CNPJ: UG/GESTÃO: 443024/00001 
Valores (R$ 1,00) 

Modalidade 

Qtd.  de 
Instrumentos com 
Vigência em 2013 e 

Seguintes 
Contratados 

Repassados 
até 2012 

Previstos 
para 2013 

% do Valor Global 
Repassado até o 

Final do Exercício 
de 2012 

Convênio 16                               48,83% 
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5.652.689,62  2.760.139,65  2.080.162,49  

Contrato de 
Repasse          

Termo de 
Cooperação 3 

          
4.604.612,02  

          
1.730.654,00  

             
434.405,93  37,59% 

Termo de 
Compromisso          

Totais 19 
        

10.257.301,64  
          

4.490.793,65  
    

2.514.568,42  43,78% 

Fonte:Fonte: SIAFI gerencial  
 
Quadro A.5.5 – Resumo dos instrumentos de transferência que vigerão em 2013 e exercícios 
seguintes 

 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome:Fundo Nacional do Meio Ambiente  - BANCO DO BRASIL/DFDS/MMA 

CNPJ: UG/GESTÃO: 443070/00001 
Valores (R$ 1,00) 

Modalidade 

Qtd.  de 
Instrumentos com 
Vigência em 2013 e 

Seguintes 
Contratados 

Repassados 
até 2012 

Previstos 
para 2013 

% do Valor Global 
Repassado até o 

Final do Exercício 
de 2012 

Convênio           
Contrato de 

Repasse 2 
          
3.315.381,05  

                            
-   

          
2.999.399,25  0,00% 

Termo de 
Cooperação           

Termo de 
Compromisso           

Totais 2 
          
3.315.381,05  

                            
-    

          
2.999.399,25  0,00% 

Fonte: SIAFI  
 
5.2.4 Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios, Termos de 
Cooperação e Contratos de Repasse 
 

Quadro A.5.6a – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de 
convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse. 

Unidade Concedente 

Nome: 

CNPJ: UG/GESTÃO: 443022 

Instrumentos 
(Quantidade e Montante Repassado) Exercício da Prestação 

das Contas 
Quantitativos e Montante 

Repassados 
Convênios Termo de 

Cooperação 
Contratos de 

Repasse 

Quantidade - - - 
Contas Prestadas Montante 

Repassado 
-  -  -  

Quantidade - - - 
2012 

Contas NÃO 
Prestadas Montante 

Repassado 
-  -  -  

Quantidade 8 - - 2011 
Contas Prestadas Montante 

Repassado 
3.137.593,00 -  -  
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Quantidade 0 - -  
Contas NÃO 

Prestadas Montante 
Repassado 

- -  -  

Quantidade 13 - - 
Contas Prestadas Montante 

Repassado 
3.336.600,00 -  -  

Quantidade 0 - - 
2010 

Contas NÃO 
Prestadas Montante 

Repassado 
- -  -  

Quantidade 24 - - 
Anteriores a 2010 

Contas NÃO 
Prestadas Montante 

Repassado 
3.096.740,95 -  -  

Fonte: SIAFI Gerencial, SIGEF, planilhas de acompanhamento 

 
Quadro A.5.6b – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de 

convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse. 

Unidade Concedente 

Nome: 

CNPJ: UG/GESTÃO: 443024 

Instrumentos 
(Quantidade e Montante Repassado) Exercício da Prestação 

das Contas 
Quantitativos e Montante 

Repassados 
Convênios Termo de 

Cooperação 
Contratos de 

Repasse 

Quantidade 32 - - 
Contas Prestadas Montante 

Repassado 
8.965.034,45 -  -  

Quantidade 4 - - 
2012 

Contas NÃO 
Prestadas Montante 

Repassado 
1.151.498,00 -  -  

Quantidade 26 - - 
Contas Prestadas Montante 

Repassado 
6.396.113,34 -  -  

Quantidade 7 - - 
2011 

Contas NÃO 
Prestadas Montante 

Repassado 
1.218.727,00 -  -  

Quantidade 23 - - 
Contas Prestadas Montante 

Repassado 
5.128.551,00 -  -  

Quantidade 7 -  
2010 

Contas NÃO 
Prestadas Montante 

Repassado 
1.147.783,00 -  -  

Quantidade 10 - - 
Anteriores a 2010 

Contas NÃO 
Prestadas Montante 

Repassado 
1.737.528,60 -  -  

Fonte: SIAFI Gerencial, SICONV, SIGEF, planilhas de acompanhamento 
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5.2.5 Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de 
Repasse 
 

Quadro A.5.7a - Visão Geral da análise das 
prestações de contas de Convênios e Contratos de 

Repasse 
Valores em R$ 1,00 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: 

CNPJ: UG/GESTÃO: 443022 

Instrumentos Exercício 
da 

Prestação 
das Contas 

Quantitativos e Montantes 
Repassados Convênios Contratos de Repasse 

Quantidade de Contas Prestadas - - 
Contas 

Analisadas 
- - 

Quantidade 
Contas Não 
Analisadas 

- - 

Com Prazo 
de Análise 
ainda não 
Vencido Montante Repassado 

(R$) 
-  -  

Quantidade 
Aprovada 

- - 

Quantidade 
Reprovada 

- - 
Contas 

Analisadas 

Quantidade 
de TCE 

- - 

Quantidade - - 

2012 

Com Prazo 
de Análise 
Vencido 

Contas 
NÃO 

Analisadas 

Montante 
Repassado 

(R$) 
-  -  

Quantidade de contas prestadas 8 - 
Quantidade Aprovada 1 - 
Quantidade Reprovada 1 - 

Contas 
Analisadas 

Quantidade de TCE 0 - 
Quantidade 6 - 

2011 

Contas 
NÃO 

Analisadas Montante repassado (R$) 2.949.746,00 -  

Quantidade de Contas Prestadas 13 - 
Quantidade Aprovada 7 - 
Quantidade Reprovada 1 - 

Contas 
analisadas 

Quantidade de TCE 0 - 
Quantidade 5 - 

2010 

Contas 
NÃO 

Analisadas Montante Repassado  1.855.533,00 -  

Quantidade 10 - Exercícios 
Anteriores 

a 2010 

Contas 
NÃO 

Analisadas Montante Repassado  1.918.541,08 -  

Fonte: SIAFI Gerencial, SIGEF, planilhas de acompanhamento 
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Exercício da prestação de contas anterior a 2010 

Dos 175 convênios na situação de exercício da prestação de contas anterior a 2010, tem-se 
que 24 não prestaram contas. Desses 16 estão inscritos na inadimplência. Vários não estão inscritos 
porque o FNMA não conseguiu se comunicar com as instituições por meio do endereço que consta 
no processo e na Receita Federal. Nesses casos, serão publicados editais de notificação e, 
posteriormente, serão inscritos na inadimplência, caso não apresentem as prestações de contas. 
Vinte tiveram a reprovação do cumprimento do objeto, mas ainda estão em fase de notificação. Do 
restante, 131 convênios, todos enviaram prestação de contas final. Dez ainda não foram avaliados 
em todos os seus aspetos, especificamente no que se refere à PCF, mas em algum momento 
sofreram pelo menos uma análise financeira. É importante ressaltar que os 84 convênios restantes 
têm parecer técnico conclusivo sobre a aprovação do cumprimento do objeto, mesmo que parcial, 
mas possuem alguma pendência no que se refere aos aspectos financeiros. Trinta e cinco convênios 
tiveram as contas totalmente aprovadas e foram baixados no SIAFI. Dois tiveram a TCE instaurada 
em 2012.  

Exercício da prestação de contas 2010 

Dos 13 convênios na situação de exercício da prestação de contas 2010, tem-se que todos 
prestaram contas. 1 teve a reprovação do cumprimento do objeto, mas ainda está em fase de 
notificação. 5 ainda não foram avaliados em todos os seus aspetos, especificamente no que se refere 
à PCF, mas em algum momento sofreram pelo menos uma análise financeira. É importante ressaltar 
que os 4 convênios restantes têm parecer técnico conclusivo sobre a aprovação do cumprimento do 
objeto, mesmo que parcial, mas possuem alguma pendência no que se refere aos aspectos 
financeiros. 3 convênios tiveram as contas totalmente aprovadas e foram baixados no SIAFI.  

Exercício da prestação de contas 2011 

Dos 8 convênios na situação de exercício da prestação de contas 2011, tem-se que todos 
prestaram contas. 1 teve a reprovação do cumprimento do objeto, mas ainda está em fase de 
notificação. 6 ainda não foram avaliados em todos os seus aspetos, especificamente no que se refere 
à PCF, mas em algum momento sofreram pelo menos uma análise financeira. É importante ressaltar 
que 1 convênio tem parecer técnico conclusivo sobre a aprovação do cumprimento do objeto, 
mesmo que parcial, mas possuem alguma pendência no que se refere aos aspectos financeiros.  

Exercício da prestação de contas 2012 

Não há nenhum convênio nessa UG na condição de exercício da prestação de contas 2012.  
 
Quadro A.5.7b - Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos 

de Repasse 
Valores em R$ 1,00 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: 

CNPJ: UG/GESTÃO: 443024 

Instrumentos Exercício da 
Prestação das 

Contas 
Quantitativos e Montantes Repassados 

Convênios Contratos de Repasse 

Quantidade de Contas Prestadas 32 - 
Contas 

Analisadas 
0 - 

Quantidade 
Contas Não 
Analisadas 

2 - 
Com Prazo de Análise 

ainda não Vencido 

Montante Repassado (R$) 616.060,00 -  

2012 

Com Prazo de Análise 
Vencido 

Contas 
Analisadas 

Quantidade 
Aprovada 

14 - 
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Quantidade 
Reprovada 

1 -  

Quantidade de 
TCE 

0 - 

Quantidade 15 - 

  

Contas NÃO 
Analisadas Montante 

Repassado (R$) 
4.778.582,45 -  

Quantidade de contas prestadas 26 - 
Quantidade Aprovada 11 - 
Quantidade Reprovada 5 - Contas Analisadas 

Quantidade de TCE 0 - 
Quantidade 10 - 

2011 

Contas NÃO 
Analisadas Montante repassado (R$) 2.713.918,00 -  

Quantidade de Contas Prestadas 25 - 
Quantidade Aprovada 16 - 
Quantidade Reprovada 5 - Contas analisadas 

Quantidade de TCE 2 - 
Quantidade 2 - 

2010 

Contas NÃO 
Analisadas Montante Repassado  301.260,00 -  

Quantidade 5 - Exercícios 
Anteriores a 2010 

Contas NÃO 
Analisadas Montante Repassado  1.131.952,00 -  

Fonte: SIAFI Gerencial, SICONV, SIGEF, planilhas de acompanhamento 

 

Exercício da prestação de contas anterior a 2010 

Dos 58 convênios na situação de exercício da prestação de contas anterior a 2010, tem-se 
que 10 não prestaram contas. Desses, oito estão inscritos na inadimplência e um está com a 
inadimplência suspensa e outro solicitou prazo para apresentar o relatório. Doze tiveram a 
reprovação do cumprimento do objeto, mas ainda estão em fase de notificação. Do restante, 36 
convênios, todos enviaram prestação de contas final. Cinco ainda não foram avaliados em todos os 
seus aspetos, especificamente no que se refere à PCF, mas em algum momento sofreram pelo 
menos uma análise financeira. É importante ressaltar que 24 convênios têm parecer técnico 
conclusivo sobre a aprovação do cumprimento do objeto, mesmo que parcial, mas possuem alguma 
pendência no que se refere aos aspectos financeiros. Sete convênios tiveram as contas aprovadas e 
foram baixados no SIAFI.  

Exercício da prestação de contas 2010 

Dos 30 convênios na situação de exercício da prestação de contas 2010, tem-se que 5 não 
prestaram contas. Desses, três estão inadimplentes, e dois estão com inadimplência suspensa. Dois 
convênios foram reprovados e tiveram a respectiva TCE instaurada em 2012. Outros 5 foram 
reprovados quanto ao cumprimento do objeto, mas ainda estão em fase de notificação. Do restante, 
18 convênios, todos enviaram prestação de contas final, sendo que 1 foi totalmente aprovado. Dois 
ainda não foram avaliados em todos os seus aspetos, especificamente no que se refere à PCF, mas 
em algum momento sofreram pelo menos uma análise financeira. É importante ressaltar que os 15 
convênios restantes têm parecer técnico conclusivo sobre a aprovação do cumprimento do objeto, 
mesmo que parcial, mas possuem alguma pendência no que se refere aos aspectos financeiros.  

Exercício da prestação de contas 2011 

Dos 33 convênios na situação de exercício da prestação de contas 2011, tem-se que 7 não 
prestaram contas. Todos esses estão inscritos na inadimplência. Cinco tiveram a reprovação do 
cumprimento do objeto, mas ainda estão em fase de notificação. Do restante, 21 convênios, todos 
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enviaram prestação de contas final. Dez ainda não foram avaliados em todos os seus aspetos, 
especificamente no que se refere à PCF, mas em algum momento sofreram pelo menos uma análise 
financeira. É importante ressaltar que os 11 convênios restantes têm parecer técnico conclusivo 
sobre a aprovação do cumprimento do objeto, mesmo que parcial, mas possuem alguma pendência 
no que se refere aos aspectos financeiros.  

Exercício da prestação de contas 2012 

Dos 36 convênios na situação de exercício da prestação de contas 2012, tem-se que 4 não 
prestaram contas. Desses, dois estão inadimplentes, e os outros dois solicitaram prazo para 
apresentar o relatório. Um teve a reprovação do cumprimento do objeto, mas ainda está em fase de 
notificação. Do restante, 31 convênios, todos enviaram prestação de contas final, sendo que 1 foi 
totalmente aprovado. Dezessete ainda não foram avaliados em todos os seus aspetos, 
especificamente no que se refere à PCF, mas em algum momento sofreram pelo menos uma análise 
financeira. Dentre estes 17 convênios, 6 foram executados dentro do SICONV e tiveram problemas 
na operacionalização do sistema, sendo que não foi possível a análise da prestação de contas dentro 
do referido sistema. É importante ressaltar que os 13 convênios restantes têm parecer técnico 
conclusivo sobre a aprovação do cumprimento do objeto, mesmo que parcial, mas possuem alguma 
pendência no que se refere aos aspectos financeiros.  
 
6. Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de Obra e Custos Relacionados 
6.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos 
6.1.1 Demonstração da Força de Trabalho a Disposição da Unidade Jurisdicionada 
 
Quadro A.6.1 – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12  

Lotação 

Tipologias dos Cargos Autorizada Efetiva 

Ingressos  
no 

exercício 

Egressos  
no 

exercício 

1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2)  Não Há           19              3                 -  

1.1. Membros de poder e agentes políticos  Não Há             -              -                 -  
1.2. Servidores de Carreira  

(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)  Não Há           19              3                 -  
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao 

órgão  Não Há           19              3                 -  
1.2.2. Servidores de carreira em exercício 

descentralizado  Não Há             -              -                 -  
1.2.3. Servidores de carreira em exercício 

provisório  Não Há             -              -                 -  
1.2.4. Servidores requisitados de outros 

órgãos e esferas  Não Há             -              -                 -  

2. Servidores com Contratos Temporários  Não Há             2              -                 -  
3. Servidores sem Vínculo com a Administração 

Pública  Não Há             2              -                 -  

3. Total de Servidores (1+2+3)  Não Há          23              3                 -  
Fonte: DataWare House - SIAPENET  
      
Esclarecimentos:      

Os nomeados apenas para cargo em comissão/Sem Vínculo não foram computados neste Quadro  

Item 1.2.1 : Somatório dos Ativos e cedidos (inclusive os que ocuparem cargo em comissão ou função)  

Item 1.2.2: Somatório somente da Situação Exercício Descentralizado (inclusive os que ocuparem  
cargo em comissão) 

 

Item 1.2.4: Somatório da situação requisitado e requisitado de outros órgão(inclusive os que ocuparem 
 cargo em comissão) 
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6.1.1.1 Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade Jurisdicionada 
 
Quadro A.6.2 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – Situação em 31/12  

Tipologias dos afastamentos 
Quantidade de pessoas na 

situação em 31 de dezembro 

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) - 

1.1. Exercício de Cargo em Comissão - 

1.2. Exercício de Função de Confiança - 

1.3. Outras situações previstas em leis específicas (lotação provisoria) - 

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) - 

2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo  - 

2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior - 

2.3. Para Serviço em Organismo Internacional - 

2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País - 

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) - 

3.1. De oficio, no interesse da Administração - 

3.2. A pedido, a critério da Administração - 

3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração  
para acompanhar cônjuge/companheiro - 

3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo 
de saúde - 

3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo 
seletivo - 

4. Licença remunerada (4.1+4.2) - 

4.1. Doença em pessoa da família  - 

4.2. Capacitação  - 

5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) - 

5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro  - 

5.2. Serviço militar - 

5.3. Atividade política - 

5.4. Interesses particulares  - 

5.5. Mandato classista - 

6. Outras situações (Especificar o ato normativo) - Licença Gestante - 

7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6) - 
 
6.1.2 Qualificação da Força de Trabalho 
 

Quadro A.6.3 – Detalhamento estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ 
 (Situação apurada em 31/12) 

 

Lotação 
Tipologias dos cargos em comissão e das funções 

gratificadas Autorizada Efetiva 

Ingressos 
no 

exercício 

Egressos 
no 

exercício 

1. Cargos em comissão 2 2 - - 
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1.1. Cargos Natureza Especial - - - - 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior - 2 - - 

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão - - - - 

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado - - - - 

1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas - - - - 

1.2.4. Sem vínculo - 2 - - 

1.2.5. Aposentados - - - - 

2. Funções gratificadas 1 1 - - 

2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão - 1 - - 

2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado -           - - -          - -           - 

2.3. Servidores de outros órgãos e esferas - - - - 

3. Total de servidores em cargo e em função (1+2) 3 3 - - 

Fonte: DataWare House - SIAPENET  
 
6.1.2.1 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada segundo a Idade 
 
Quadro A.6.4 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária - Situação apurada em 31/12  

Quantidade de Servidores por Faixa Etária  

Tipologias do Cargo Até 30 anos 
De 31 a 40 

anos 
De 41 a 50 

anos 
De 51 a 
60 anos 

Acima de 60 
anos 

1. Provimento de cargo efetivo 8 12 - - - 
1.1. Membros de poder e agentes 
políticos - 

- 
- - - 

1.2. Servidores de Carreira  8 10 - - - 
1.3. Servidores com Contratos 
Temporários - 2 - - - 

2. Provimento de cargo em comissão 1 - 2 - - 

2.1. Cargos de Natureza Especial - - - - - 

2.2. Grupo Direção e Assessoramento 
Superior 1 - 1 - - 

2.3. Funções gratificadas - - 1 - - 

3. Totais (1+2) 9 12 2 - - 

Fonte: DataWare House - SIAPENET  
 
 
6.1.2.2 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada segundo a Escolaridade 
 

Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em 31/12 
- Quadro A.6.5 

Quantidade de pessoas por nível de escolaridade 
Tipologias do Cargo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Provimento de cargo efetivo        -          -          -          -   
   

8  
      

12  

1.1. Membros de poder e agentes políticos       -                -   

1.2. Servidores de Carreira        -   

       -          -           
8  

      
10  

1.3. Servidores com Contratos Temporários   
                

2  
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2. Provimento de cargo em comissão        -          -          -          -          -   
        

3  

2.1. Cargos de Natureza Especial                  -   

2.2. Grupo Direção e Assessoramento 
Superior   

             -           
2  

2.3. Funções gratificadas   
             -           

1  

 

3. Totais (1+2)        -          -          -          -   
        

8  
      

15         -          -          -   

LEGENDA                    
Nível de Escolaridade           

 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - 
Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – 
Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. 
 
 
6.1.3  Demonstração de Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada 
 
VER ANEXO. 
 
6.1.4 Informação sobre os Atos de Pessoal Sujeitos a Registros e Comunicação 
6.1.4.1 Atos Sujeitos a Comunicação ao Tribunal por Intermédio do SISAC 
 
QUADRO A.6.6 – ATOS SUJEITOS AO REGISTRO DO TCU (ART. 3º DA IN TCU 55/2007)   

Quantidade de atos sujeitos ao 
registro no TCU 

Quantidade de atos cadastrados 
no SISAC 

Exercícios Exercícios 

Tipos de Atos 2012 2011 2012 2011 

Admissão 7 1 7 1 

Concessão de aposentadoria         

Concessão de pensão civil         

Concessão de pensão especial a ex-
combatente 

        

Concessão de reforma         

Concessão de pensão alimentar         

Alteração do fundamento legal de ato 
concessório 

        

Totais 7 1 7 1 

 
QUADRO A.6.7 – ATOS SUJEITOS À COMUNICAÇÃO AO TCU(A rt 3º da IN TCU 55/2007)  

Quantidade de atos 
sujeitos à comunicação ao 

TCU 

Quantidade de atos cadastrados no 
SISAC 

Exercícios Exercícios 

Tipos de Atos 

2012 2011 2012 2011 

Desligamento - 4 - 10* 

Cancelamento de concessão         

Cancelamento de desligamento         
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Totais - 4 - 10 

* 5 atos de 2010 cadastrados em 2011 e 
1 ato de 2009 cadastrado em 2011     

 

 
 
6.1.5 Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos 
 
 A gestão dos recursos humanos do Fundo Nacional do Meio Ambiente é realizada pela 
Coordenação Geral de Gestão de Pessoas do MMA.  Portanto, dados sobre absenteísmo, acidentes 
de trabalho, desempenho funcional e demandas trabalhistas serão informados no Relatório de 
Gestão da SECEX.  Contudo, algumas informações sobre a gestão de pessoas no FNMA são 
apresentadas abaixo. 

6.1.5.1 Indicadores de Rotatividade dos Recursos Humanos 

Quadro A.6.8 - Indicadores da Rotatividade dos Recursos Humanos 

 
 

Indicador Proposto O quê mede 
o indicador 

Valor  
2008 

Valor  
2009 

Valor 
 2010 

Valor 
2011 

Valor 
2012 

1 Porcentual de servidores 
que deixaram o FNMA 
comparando com total da 
equipe (Analistas 
Ambientais, Agentes 
Administrativos e 
Técnicos Temporários) 

Perda de 
pessoal 

3/53 = 0,02 
= 2% 

12/42 = 0,29 
= 29% 
 

18/45 = 
40% 

4/24 = 
16% 

2/30 = 
6,66% 

2 Porcentual de servidores 
que ingressaram no 
FNMA comparando com 
o total da equipe 
(Analistas Ambientais, 
Agentes Administrativos 
e Técnicos Temporários) 

Aumento do 
quadro 

7/53 = 0,13 
= 13% 

13/42 =  
0,31 = 31% 

2/45 = 4% 1/24= 4% 8/30 = 
26,6% 

  
 O ano de 2012 foi marcado pelo ingresso de oito novos servidores, que contribuíram para os 
ganhos em produtividade informados nos indicadores discutidos no item 2.4. Desses, três são 
Analistas Ambientais, três são agentes administrativos, e dois são servidores terceirizados.  
Deixaram o FNMA uma servidora terceirizada e um Analista Ambiental. 
 O quadro atual de 30 servidores, dos quais 23 são efetivos (77%), contribui para a 
continuidade do trabalho e satisfação da equipe.  Os aumentos salariais concedidos pelo Governo 
Federal em 2012 também contribuem para tornar a carreira de Especialista em Meio Ambiente mais 
atrativa, o que deverá refletir na permanência dos quadros no ministério. 
  
6.1.5.2 Educação Continuada 
 
 Quadro A.6.9 – Educação Continuada 

 
 

Indicador Proposto O quê mede o 
indicador 

Valor  
2008 

Valor  
2009 

Valor 
2010 

Valor  
2011 

Valor 
2012 

1 Número de eventos de 
capacitação do quadro 
organizados pelo FNMA 
por ano. 

Investimento do 
FNMA em 
recursos humanos 

1 4 2 2 1 

2 Número de servidores do 
FNMA que participaram 

Investimento do 
FNMA em 

5 (9%) 32 (76%) 27 (60%) 13 (50%) 14 
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Indicador Proposto O quê mede o 
indicador 

Valor  
2008 

Valor  
2009 

Valor 
2010 

Valor  
2011 

Valor 
2012 

de cursos/eventos de 
capacitação interna por 
ano 
 

recursos humanos 

3 Número de eventos/cursos 
de capacitação externos 
dos quais participaram 
servidores do FNMA por 
ano 

Investimento do 
FNMA em 
recursos humanos 

10 6 5 9 17 

4 Número de servidores que 
participaram de cursos 
externos (oferecidos pelo 
MMA ou outro 
órgão/instituição). 

Investimento do 
FNMA em 
recursos humanos 

40 (70%) 30 (71%) 14 (31%) 15 (60%) 8 
(28,57%) 

  
Os servidores do FNMA participaram de um evento de capacitação interna, organizada pelo 
FNMA, em 2012, sobre o módulo de execução no Siconv. Além desse evento, também participaram 
dos seguintes cursos oferecidos pelo MMA ou outros órgãos ou instituições: 
 
Quadro A.6.10 - Cursos frequentados por servidores do FNMA em 2012 

Curso Órgão/instituição organizador(a) Nº de servidores do 
FNMA que 

participaram 

Licitações e Contratos 
Administrativos 

Instituto Serzadello Corrêa - TCU 2 

Competências Interpessoais – 
Treinamento de Imersão 

Dale Carnegie Training 3 

Prestação de Contas de Convênios Instituto Serzadello Corrêa - TCU 1 

O Poder Legislativo Instituto Legislativo Brasileiro - ILB 1 

Ética e Administração Pública Instituto Legislativo Brasileiro - ILB 1 

Processo Legislativo Instituto Legislativo Brasileiro - ILB 1 

Planejamento Governamental e 
Gestão Orçamentária Financeira 

Instituto Serzadello Corrêa - TCU 1 

Excelência no Atendimento Instituto Legislativo Brasileiro - ILB 1 

Gestão Administrativa no Setor 
Público 

Instituto Legislativo Brasileiro - ILB 1 

Introdução ao Direito do Consumidor Instituto Legislativo Brasileiro - ILB 1 

Controles na Administração Pública Instituto Serzadello Corrêa - TCU 1 

Introdução à Tutoria em Educação a 
Distância 

Instituto Legislativo Brasileiro - ILB 1 

Semana Orçamentária ESAF 1 

Planejamento Estratégico - Balance 
Score Card - BSC 

ENAP 4 

Redação Oficial com Novo Acordo 
Ortográfico 

Prime Treinamentos 2 

Gestão de Convênios FNMA 2 
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6.1.5.3. Absenteísmo, Satisfação e Motivação 
 Quanto ao absenteísmo, o FNMA não tem registrado problemas de gestão relativos a faltas 
injustificadas por parte de seus servidores.   Nos quesitos satisfação e motivação, a maioria dos 
servidores do FNMA demonstra motivação na execução de suas atribuições.  Não há uma 
metodologia formal de avaliação da satisfação dos servidores com suas funções no FNMA. Em 
2012, a Direção tem verificado um aumento na motivação da equipe da Gerência de Projetos, o que 
refletiu na produtividade comentada neste relatório. 
 
7. Conformidade e Tratamento de Disposições Legais e Normativas 
7.1 Deliberações do TCU e do OCI Atendidas no Exercício 
7.1.1 Deliberações do TCU atendidos no Exercício 
 
Quadro A.7.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício  

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa:  Código SIORG 
Fundo Nacional do Meio Ambiente 1992 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

1 TC 007.804/2009-9  

 1268/2011 – 
TCU – 

Plenário     
 Ofícios 242 e 592/2010-

TCU/SECEX AC 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 
Fundo Nacional do Meio Ambiente 1992 
Descrição da Deliberação: 

9.2. rejeitar as razões de justificativa da Srª Ana Beatriz de Oliveira, apresentadas com relação 
à audiência do item 1.6 do Acórdão nº 337/2011 - Plenário; 

9.3. aplicar à Srª Ana Beatriz de Oliveira a multa referida no art. 58, inciso IV, da Lei nº 
8.443/1992, c/c o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 
fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 
214, III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada 
monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na 
forma da legislação em vigor; 

9.4. autorizar, desde logo: 
9.4.1. caso não atendida a notificação, o desconto da dívida na remuneração da Srª Ana Beatriz 

de Oliveira, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei nº 8.443, de 1992 c/c art. 219, inciso I, do Regimento 
Interno/TCU, observado o disposto no art. 46 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

9.4.2. não sendo possível a implementação da medida indicada no item 9.4.1 deste acórdão: 
9.4.2.1. a cobrança judicial da dívida indicada no item 9.3 deste acórdão, nos termos do art. 28, 

inciso II, da Lei nº 8.443, de 1992, na forma da legislação em vigor;” 
9.4.2.2. o pagamento da dívida em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, nos 

termos do art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, caso solicitado pela 
responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, 
e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela os encargos legais devidos, na 
forma prevista na legislação em vigor; 

9.5. alertar a responsável, caso opte pelo pagamento da dívida na forma do item 9.4.2.2 deste 
acórdão, de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento 
antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 

9.6. determinar ao Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) que, com fulcro no art. 8º da Lei 
nº 8.443, de 1992, c/c o art. 1º da Instrução Normativa TCU nº 56, de 2007, no prazo improrrogável de 60 
(sessenta) dias, a contar da ciência deste acórdão, instaure e conclua a instrução da tomada de contas 
especial (TCE) relacionada aos recursos repassados ao Município de Xapuri/AC por meio do Convênio 
FNMA nº 31/2004 (Siafi 503618), com posterior encaminhamento da TCE à Secretaria Federal de Controle 
Interno; 

9.7. encaminhar os autos à Secex/AC, para que dê continuidade ao monitoramento em curso 
neste processo, com relação à determinação constante do item 9.6 deste acórdão; 
9.8. dar ciência deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à responsável, à 
Funasa, ao FNMA e à Secretaria-Executiva do Ministério do Meio Ambiente 
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Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
 Fundo Nacional do Meio Ambiente/ Gerência de Projetos   
Síntese da providência adotada:  
A Diretora recolheu o valor da multa imputada pelo Tribunal no prazo determinado.  
O convênio teve a tomada de contas especial instaurada em 27/09/2011 pela Setorial de Contabilidade do 
MMA. O processo criado (02000.001756/2011-62) foi enviado à Controladoria-Geral da União. Porém, por 
meio do Despacho DPPCE/DP/SFC/CGU-PR nº 257042/2011, retornou ao MMA com alguns apontamentos.  
O FNMA  tomou as seguintes providências: 
Foi encaminhado o Ofício nº 1088/2011/GEPRO-CORE/FNMA/SECEX/MMA, de 27/12/2011, ao prefeito 
atual, solicitando documentos, e publicado edital de notificação no DOU também no dia 27/12/2011 contra o 
ex-prefeito. 
O FNMA aprovou parcialmente a prestação de contas final, no valor de R$383.115,99, restando o valor de 
R$154.956,01 como reprovado, com responsabilização do ex-gestor de Xapuri, Sr. Vanderley Viana de Lima. 
O prefeito atual encaminhou documentação relativa à ação civil pública de ressarcimento ao erário contra os 
ex-prefeitos de Xapuri. 
Síntese dos resultados obtidos 
 Após o atendimento das diligências da CGU, em final de fevereiro de 2012, o processo foi novamente 
encaminhado à SPOA, que o encaminhado à CGU em março, para prosseguimento da Tomada de Contas 
Especial.  

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências 
pelo gestor 

Como informado nos relatórios de gestão do FNMA dos últimos cinco exercícios, o FNMA tem uma 
deficiência histórica no número de servidores na área fim, o que impede a análise das prestações de contas dos 
convênios com celeridade.  No caso de Xapuri, houve morosidade na análise e na instrução do convênio para 
Tomada de Contas Especial.  Houve também a relutância da SPOA/MMA em instruir o processo para TCE, 
antes de tomadas todas as providências cabíveis para sanar as pendências.  

 
 
7.1.2 Deliberações do TCU pendentes de atendimento no Exercício 
 
 Não há deliberações do Tribunal de Contas da União pendentes de atendimento pelo 
FNMA. 
 
7.1.3  Recomendações do OCI atendidos no Exercício 
 
Quadro A.7.2 Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 
Fundo Nacional do Meio Ambiente 1992 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

1 Relatório nº 201108868 16  

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Fundo Nacional do Meio Ambiente  

Descrição da Recomendação: 
Recomenda-se ao FNMA que atue junto ao Ministério do Meio Ambiente com o objetivo de se buscar soluções para a 
escassez de servidores frente às demandas existentes. 



 59 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Fundo Nacional do Meio Ambiente 1992 
Síntese da providência adotada: 
A recomendação está em implementação. O FNMA encaminhou o Memorando nº 153/2011 à Coordenação Geral de 
Gestão de Pessoas, em 05 de julho de 2011, solicitando 18 Analistas Ambientais e 5 Agentes Administrativos para 
compor seu quadro funcional.   
Também em 05/07/11, o FNMA encaminhou o Memorando nº 151/2011 à Secretaria Executiva do MMA, informando 
a situação das análises de prestações de contas e sugerindo alguns encaminhamentos para solucionar a escassez de 
servidores.  Entre as soluções propostas estava o envio, às secretarias do MMA, dos convênios cujos temas são de sua 
responsabilidade, para análise das prestações de contas nos aspectos físicos.   
Para a análise financeira, o FNMA tem também solicitado o apoio da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração-SPOA, e busca uma solução para aproximadamente 200 convênios pendentes de análise financeira. 

Síntese dos resultados obtidos: 
Em 2012, foram lotados mais dois Analistas Ambientais e três Agentes Administrativos, provenientes dos concursos 
realizado em 2011. 
Em fevereiro de 2012 o FNMA repassou para as secretarias e vinculadas do MMA 96 convênios para análise técnica 
por suas equipes.  Contudo, durante o ano, as secretarias devolveram 21 convênios, por falta de disponibilidade de 
servidores para realizar a análise.   Restaram 75 convênios em análise pelas secretarias e vinculadas, dos quais já foram 
analisados 66.   
No mesmo período, o FNMA distribuiu 153 convênios para análise  técnica pelos 4 Analistas Ambientais da Gerência 
de Projetos, e 77 convênios para os Analistas da área financeira.  Cento e dez convênios foram analisados quanto aos 
aspectos técnicos de cumprimento do objeto.  As análises continuarão durante 2013. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
O provimento de servidores no FNMA não está sob a governabilidade do(a) gestor(a) deste Fundo.  O FNMA 
continuará a fazer gestão junto à Secretaria Executiva, insistindo na necessidade de recomposição dos seus quadros. 

 
7.1.4 Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao Final do Exercício 
Quadro A.7.3 Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI 

UNIDADE JURISDICIONADA 

Denominação completa:  Código SIORG 
Fundo Nacional do Meio Ambiente 1992 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

1 Relatório nº 201108868 16  

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Fundo Nacional do Meio Ambiente  

Descrição da Recomendação: 
Recomenda-se ao FNMA que atue junto ao Ministério do Meio Ambiente com o objetivo de se buscar soluções para a 
escassez de servidores frente às demandas existentes. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Fundo Nacional do Meio Ambiente 1992 
Justificativa para o seu não cumprimento: 
A recomendação está em implementação, como informado no item anterior. A Controladoria encaminhou a Nota 
Técnica nº 348/DIAMB, de 07/02/2013, que conclui que a constatação 16 foi parcialmente atendida/em 
implementação.   
A despeito de todas as providências informadas acima, o provimento de servidores no FNMA não está sob a 
governabilidade do(a) gestor(a) deste Fundo.  O FNMA continuará a fazer gestão junto à Secretaria Executiva, 
insistindo na necessidade de recomposição dos seus quadros, ou outra solução para o passivo de convênios a serem 
analisados. 
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Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
A lotação de novos Analistas Ambientais no FNMA depende da autorização, pelo MPOG, de novo concurso público, 
tendo em vista que todos os Analistas convocados do concurso realizado em 2011 já foram lotados em outros setores 
do MMA.  

 
7.2 Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei nº 8.730/93 
 
QUADRO A.7.4 – Demonstrativo do cumprimento, por Autoridades e Servidores da UJ, da 
obrigação de entregar DBR 

Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) 
        Quantidade 

Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a 
DBR 

Detentores de Cargos e 
Funções obrigados a 
entregar a DBR  

Situação em relação às 
exigências da Lei nº 

8.730/93 

Posse ou 
Início do 

exercício de 
Função ou 

Cargo 

Final do exercício 
da Função ou 

Cargo 

Final do exercício 
financeiro 

Obrigados a entregar a 
DBR   

  
  

Entregaram a DBR       

Autoridades (Incisos I a 
VI do art. 1º da Lei nº 
8.730/93) 

Não cumpriram a obrigação       
Obrigados a entregar a 
DBR   

    

Entregaram a DBR       Cargos Eletivos 

Não cumpriram a obrigação       
Obrigados a entregar a 
DBR 1 1 3 

Entregaram a DBR 1 1 3 

Funções Comissionadas 
(Cargo, Emprego, Função 
de Confiança ou em 
comissão) 

Não cumpriram a obrigação 
0 0 0 

Fonte: CGGP/SPOA/SECEX/MMA 

          
Item 7.2 Análise Crítica do Quadro A.7.4: 
 
 A respeito do cumprimento das obrigações estabelecidas no art. 1º da Lei 8.730/1993, e de acordo com o 
disposto no art. 14 da Instrução Normativa TCU nº67, de 6 de julho de 2011, informa-se que a 
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas é a unidade responsável pelo recebimento e controle das 
documentações referentes as declarações de bens e rendas dos servidores alcançados pela referida norma. 
 O controle é realizado por meio de planilha eletrônica, não tendo portanto, um sistema informatizado para 
este gerenciamento. A guarda da documentação é responsabilidade da Divisão de Cadastro e Lotação de 
Pessoal, que registra sua entrega e arquiva em suas dependências.  
 No exercício de 2011, foram enviados e-mails e memorando-circular, alertando sobre a obrigatoriedade 
do cumprimento da norma referida, bem como informando as alterações apresentadas pela Instrução 
Normativa TCU nº 65 e 67, de 20 de abril de 2011 e 06 de julho de 2011, respectivamente.  
 Os formulários apresentados no anexo I da IN/TCU nº67/2011, foram disponibilizados eletronicamente 
na intranet deste Ministério. 
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7.3 Modelo de Declaração de Inserção e Atualização de Dados no SIASG e SICONV 
 

DECLARAÇÃO 
Eu, Miriam Jean Miller, CPF n° 339.804.971.00, Analista Ambiental, Gerente Administrativa e Financeira, exercido no 
Fundo Nacional do Meio Ambiente, declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações 
referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2012 por esta Unidade estão 
disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no 
Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da 
Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011 e suas correspondentes em exercícios anteriores. 

  

  

Brasília, 26 de março de 2013. 

  

MIRIAM JEAN MILLER  
339.804.971-00 

GESTORA FINANCEIRA  

 
8. Informações sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas no Setor Público 
8.1 Declaração da Contadora com Ressalva 
 

Quadro A.8.1 - Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício não refletem corretamente a situação 
orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada. 

 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR  

FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE Código da UG 
Fundo Nacional do Meio Ambiente II - BID 1013/SF-BR 443022 
Fundo Nacional do Meio Ambiente 443024 
Setorial de Programação Orçamentária e Financeira - FNMA 443045 

                Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial 
e as Demonstrações das Variações Patrimoniais), regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativas ao exercício de 2012, 
refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta 
Relatório de Gestão, EXCETO  no tocante a: 
a)  CONVÊNIOS A COMPROVAR COM DATA EXPIRADA - Restrição 169; 
b)  CONVÊNIOS A APROVAR COM DATA EXPIRADA - Restrição 170; 
c)  CONVÊNIOS A LIBERAR EXPIRADOS - Restrição 172; 
d) FALTA/RESTRICAO  CONFORMIDADE DE REGISTROS GESTÃO - Restrição 951 

  

Ressalta-se que os Demonstrativos do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico não estão disponibilizados no SIAFI. 
  
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

Local BRASÍLIA - DF Data 25/02/2013 

Contador 
Responsável JANE MÁRCIA ASSUNÇÃO CRC nº 5477/0-O 
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9. ANEXOS 
 

Item 5.2.1 Relação dos Instrumentos de Transferência de Recursos Vigentes no Exercício 
 

Quadro A.5.2– Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência  

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: FundoNacional do Meio Ambiente 

CNPJ: UG/GESTÃO: 443024/00001 

Informações sobre as Transferências  

Valores Pactuados Valores Repassados 

Vigência 

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário Global Contrapartida  No Exercício 
Acumulado até o 

Exercício Início Fim Sit. 

1 737157 90544511000167 329.863,30 49.622,50   280.240,80 30-jun-10 30-mar-12 1 

1 737316 07449261000132 309.122,84 22.324,24   278.163,60 20-dez-10 19-set-12 1 

1 750600 14210512000197 309.996,50 10.210,00   299.786,50 20-dez-10 26-jun-12 1 

1 750836 00081906000188 262.626,40 27.440,00   235.186,40 27-dez-10 06-jul-12 1 

1 751071 87613048000153 264.939,65 9.996,00   254.943,65 27-dez-10 29-jun-12 1 

1 750510 83102632000193 205.001,50 5.000,80   200.000,70 01-jun-11 30-nov-13 1 

1 757461 63601769000185 279.313,80 27.931,38 251.382,42 251.382,42 28-dez-11 26-dez-13 1 

1 759571 06281222000106 348.085,20 54.204,00 293.881,20 293.881,20 30-dez-11 30-jun-13 1 

1 776149/2012 13128798001922 229.039,40 22.903,94 0,00 0,00 28-dez-12 19-dez-13 1 

1 775088/2012 03501509000106 288.408,25 22.501,00 0,00 0,00 20-dez-12 19-dez-13 1 

1 774702/2012 46599809000182 239.507,33 39.507,33 0,00 0,00 12-dez-12 02-dez-13 1 

1 774599/2012 04214419000105 234.275,83 14.654,00 0,00 0,00 20-dez-12 19-dez-13 1 

1 774430/2012 87297982000103 268.240,90 31.353,00 0,00 0,00 20-dez-12 19-dez-13 1 

1 771817/2012 05016202000145 240.182,80 26.220,00 213.962,80 213.962,80 10-dez-12 31-out-13 1 

1 770869/2012 02464065000113 329.108,80 30.408,80 0,00 0,00 27-dez-12 26-dez-13 1 

1 770733/2012 95440517000108 294.403,13 23.713,23 0,00 0,00 19-nov-12 31-out-13 1 

1 769268/2012 83102343000194 330.967,15 31.080,00 0,00 0,00 26-jun-12 31-mai-13 1 

1 769266/2012 03786980000198 311.338,85 17.748,00 293.590,85 293.590,85 08-nov-12 07-nov-13 1 

1 769255/2012 25206285000142 321.996,68 34.027,00 287.969,68 287.969,68 28-nov-12 27-nov-13 1 

1 561888 90936956000192 211.410,00 16.800,00 0,00 194.610,00 28/JUN/2006 31/MAI/2012 1 

1 576307 04526645000113 122.993,00 13.318,00 0,00 109.675,00 18/DEZ/2006 30-set-12 2 

1 576353 16416117000190 186.205,00 7.680,00 0,00 161.344,00 18/DEZ/2006 31/MAI/2012 1 

1 576586 66831223000109    484.448,00 25.423,00 0,00 320.480,00 19/DEZ/2006 19/JUN/2012 1 

1 577020 00081906000188   633.487,00 136.600,00 0,00 440.877,00 20/DEZ/2006 31/MAI/2012 1 
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1 577466 73684789000110    489.561,00 24.800,00 77.430,00 464.761,00 22/DEZ/2006 26/SET/2012 1 

1 577788 00597134000131   566.679,75 66.493,75 89.190,00 500.186,00 26/DEZ/2006 26/DEZ/2012 1 

1 578961 35328525000135    463.181,00 30.000,00 0,00 433.181,00 27/DEZ/2006 29/FEV/2012 1 

1 579004 41228651000110    354.983,00 23.242,00 0,00 331.741,00 27/DEZ/2006 31/MAI/2012 1 

1 579061 02138424000142   355.034,00 12.000,00 75.439,32 343.034,00 27/DEZ/2006 30/NOV/2012 1 

1 579063 01123585000108    494.078,00 90.520,00 0,00 403.558,00 27/DEZ/2006 30/NOV/2012 1 

1 579254 01138492000149    309.212,50 69.595,50 85.920,00 236.817,00 27/DEZ/2006 28/DEZ/2012 1 

1 579255 02776897000175   634.212,00 137.438,00 0,00 252.073,00 27/DEZ/2006 30/JUN/2012 1 

1 579430 25206285000142  162.799,00 11.500,00 0,00 151.299,00 28/DEZ/2006 30/SET/2012 1 

1 581000 34700153000163    405.844,00 44.413,00   361.431,00 29/DEZ/2006 31/MAI/2012 1 

1 597847 15359201000157  641.698,00 50.119,00 0,00 518.797,00 13/DEZ/2007 31/DEZ/2012 1 

1 600924 15023922000191    252.419,00 15.561,00 0,00 236.858,00 26/DEZ/2007 31/DEZ/2012 1 

1 605595 09150005000175 1.308.623,88 265.978,88 0,00 1.042.645,00 28/DEZ/2007 30/JUL/2012 1 

1 605608 24950461000193 514.047,00 17.000,00 0,00 290.982,00 28/DEZ/2007 31/DEZ/2012 1 

1 605609 03507498000171 615.592,00 24.784,00 0,00 355.718,00 31/DEZ/2007 30/NOV/2012 1 

1 605614 09150005000175  1.002.386,00 200.700,00 0,00 801.686,00 28/DEZ/2007 31/DEZ/2013 1 

1 609161 04034583000122  188.451,00 12.000,00 0,00 173.451,00 31/DEZ/2007 31/MAI/2012 1 

1 609175 92963560000160  730.434,00 230.435,00 0,00 417.666,00 31/DEZ/2007 31/mai/13 1 

3 
Termo de Coop 

01/2010 
CESIPAM 

4.075.206,09 144.826,00   1.635.654,00 
01/mai/10 01/mar/13 1 

3 673253 200336/00001 246.549,53 0,00 0,00 0,00 28/NOV/2012 25/NOV/2013 1 

3 673257 135028/13203 282.856,40 0,00 95.000,00 95.000,00 03/OUT/2012 16/SET/2013 1 

                    

LEGENDA  
Modalidade: Situação da Transferência: 

1 -     Convênio  1 -     Adimplente 

2 -     Contrato de Repasse 2 -     Inadimplente 

3 -     Termo de Cooperação 3 -     Inadimplência Suspensa  
4 -     Termo de Compromisso  4 -   Concluído  

  5 -     Excluído 

  6 -     Rescindido  

  7 -     Arquivado 

Fonte: Siafi Gerencial 
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Quadro A.5.3– Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência  

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: FundoNacional do Meio Ambiente  - BANCO DO BRASIL/DFDS/MMA 

CNPJ: UG/GESTÃO: 443070/00001 

Informações sobre as Transferências  

Valores Pactuados Valores Repassados 

Vigência 

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário Global Contrapartida  No Exercício 
Acumulado até o 

Exercício Início Fim Sit. 

1 780884/2012 
63752604000104 

1.666.666,70 166.666,70 0,00 0,00 
31-dez-12 17-dez-14 1 

1 780881/2012 05023045000103 1.648.714,35 149.315,10 0,00 0,00 28-dez-12 17-dez-14 1 

                    

LEGENDA  
Modalidade: Situação da Transferência: 

1 -     Convênio  1 -     Adimplente 

2 -     Contrato de Repasse 2 -     Inadimplente 

3 -     Termo de Cooperação 3 -     Inadimplência Suspensa  

4 -     Termo de Compromisso  4 -   Concluído  
  5 -     Excluído 

  6 -     Rescindido  

  7 -     Arquivado 

Fonte: 
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Item 6.1.3  Demonstração de Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada 
 
 

Quadro A.6.6 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores 
 

Despesas Variáveis 

Tipologias/ Exercícios 

Vencimentos e 
 vantagens 

fixas Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Benefícios 
Assistenciais e 
previdenciários 

Demais 
despesas 
variáveis 

Despesas de 
Exercícios 
Anteriores 

Decisões 
Judiciais Total 

Membros de poder e agentes políticos 

2012 
                     -                       -                      -                    -                      -                         -                        -                    -                           

-    
                      -   

2011 
                     -                       -                      -                    -                      -                         -                        -                    -                           

-    
                      -   

Exercícios  2010 
                     -                       -                      -                    -                      -                         -                        -                    -                           

-    
                      -   

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão 

2012 
       

569.851,85  
                    -          74.092,94       

15.837,86  
      72.643,98             8.780,00        

370.343,93  
    

21.171,81  
                        
-    

     1.132.722,37  

2011 
       

501.332,94  
                    -          68.454,95       

32.933,54  
      62.159,15             9.503,77        

349.072,66  
                 -                           

-    
     1.023.457,01  

Exercícios 2010 
       

548.017,88  
                    -          81.902,53       

24.235,55  
      72.862,16             4.503,99        

354.506,89  
                 -                           

-    
     1.086.029,00  

Servidores com Contratos Temporários 

2012 
                     -        

147.120,00  
       12.260,00         

6.129,99  
        8.436,00                        -                       -                           

-    
        173.945,99  

2011 
                     -          

36.780,00  
                   -                    -           8.018,00                        -            

73.348,86  
                 -                           

-    
        118.146,86  

Exercícios 2010 
                     -        

834.934,33  
       69.560,83                   -         47.681,72                        -              

6.130,00  
                 -                           

-    
        958.306,88  

Servidores Cedidos com ônus ou em Licença 

2012 
                     -                       -                      -                    -                      -                         -                        -                    -                           

-    
                      -   

2011 
                     -                       -                      -                    -                      -                         -                        -                    -                           

-    
                      -   

Exercícios 2010 
                     -                       -                      -                    -                      -                         -                        -                    -                           

-    
                      -   
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Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial 

2012 
                     -                       -                      -                    -                      -                         -                        -                    -                           

-    
                      -   

2011 
                     -                       -                      -                    -                      -                         -                        -                    -                           

-    
                      -   

Exercícios 2010 
                     -                       -                      -                    -                      -                         -                        -                    -                           

-    
                      -   

Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 

2012 
                     -        

189.981,12  
       15.831,76         

5.277,25  
        7.296,00                        -                        -         

1.286,54  
                        
-    

        219.672,67  

2011 
                     -        

170.362,33  
       14.120,82         

2.996,00  
        6.411,63                        -              

7.604,17  
                 -                           

-    
        201.494,95  

Exercícios 2010 
                     -        

190.041,85  
       15.976,19         

2.996,00  
        7.240,73                        -            

11.984,00  
                 -                           

-    
        228.238,77  

Servidores ocupantes de Funções gratificadas 

2012 
         

46.910,88  
         

4.360,53  
         6.015,11         

2.005,03  
        3.815,40             7.804,78          

21.384,00  
                 -                           

-    
          92.295,73  

2011 
         

46.910,88  
         

5.427,63  
         6.015,11         

2.005,03  
        3.815,40             2.796,00          

21.384,00  
                 -                           

-    
          88.354,05  

Exercícios 2010 
         

46.981,18  
         

3.929,61  
         6.015,11         

4.190,83  
        4.114,58                932,00          

24.254,28  
                 -                           

-    
          90.417,59  

Fonte: DataWare House - SIAPENet           
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TCU nº 63/2010, das Decisões Normativas TCU nº 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Em consonância com a Parte A do Anexo Único da Portaria-TCU nº 150, de 03 de julho de 2012, 
segue relação dos itens cujo conteúdo não será abordado no presente RG, por não se aplicar à 
natureza jurídica desta UJ: 
1.4 Macroprocessos Finalísticos; 1.5 Macroprocessos de Apoio; 1.6 Principais Parceiros; 2.1 
Planejamento das Ações da Unidade Jurisdicionada; 2.4 Indicadores; 3.1 Estrutura de Governança; 
3.2 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos; 3.3 Remuneração Paga a 
Administradores; 3.4 Sistema de Correição; 3.5 Cumprimento Pela Instância de Correição da 
Portaria nº 1.043/2007 da CGU; 4.1 Informações Sobre Programas do PPA de Responsabilidade da 
UJ; 5.1 Reconhecimento de Passivos; 5.2.2 Análise Crítica; 5.3.2 Quantidade de Instrumentos de 
Transferência Celebrados e Valores Repassados nos Três últimos Exercícios (Não houve celebração 
de Instrumentos de Transferência nos últimos três exercícios);  5.4 Suprimento de Fundos; 5.5 
Renúncias Tributárias sob a Gestão da UJ; 5.6 Gestão de Precatórios; 6.1 Composição do Quadro 
de Servidores Ativos; 6.2 Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários; 
7.1 Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros; 7.2 Gestão do Patrimônio 
Imobiliário; 8.1 Gestão da Tecnologia da Informação (TI); 8.2 Análise Crítica; 9.1 Gestão 
Ambiental e Licitações Sustentáveis; 9.2 Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água; 10.1 
Deliberações do TCU e do OCI Atendidas no Exercício (nesta UJ não houve ocorrência dessa 
natureza no exercício de 2012); 10.2 Informações Sobre a Atuação da Unidade de Auditoria Interna 
(não houve recomendações da CGU e do TCU referente à execução realizada nesta UJ, no exercício 
de 2012); 11.1 Informações Sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público; 11.3 Demonstrações Contábeis e 
Notas Explicativas previstas na Lei nº 4.320/1964 e pela NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC 
nº 1.133/2008; 11.5 Composição Acionária das Empresas Estatais; 11.6 Parecer da Auditoria 
Independente;  
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2 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA 
 

2.1 Relatório de Gestão Agregado   
Quadro A.1.1 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Agregado 

Poder e Órgão de Vinculação 

Órgão de Vinculação: MMA/FNMA – Fundo Nacional do Meio Ambiente Código SIORG: : 001927 

Identificação da Unidade Jurisdicionada agregadora 

Denominação completa: : Fundo Nacional do Meio Ambiente 

Denominação abreviada: FNMA 

Código SIORG:  1992 Código na LOA: 44901 Código SIAFI: 44204 

Situação: ativa 

Natureza Jurídica: Órgão público 

Principal Atividade:  Administração Pública em Geral Código CNAE:  

Telefones/Fax de contato:  (061) 2028-2160   

E-mail: fnma@mma.gov.br 

Página na Internet: www.mma.gov.br/fnma 

Endereço Postal: SEPN 505  Bloco B – 3º Andar  Ed. Marie Prendi Cruz 70.730-542  Brasília - DF 

Identificação das Unidades Jurisdicionadas agregadas 

Número de Ordem: 1 

Denominação completa: Caixa Econômica Federal / Fundo Nacional do Meio Ambiente 

Denominação abreviada: CAIXAfnma 

Código SIORG: 001927 Código na LOA:  Código SIAFI: 443023 

Situação: ativa 

Natureza Jurídica: Empresa pública – mandatária/órgão público 

Principal Atividade: Bancária – mandatária/agente operadora dos recursos do 
OGU Código CNAE:  

Telefones/Fax de contato:  (61)3206 0152 (61)3206 9532  

E-mail: genef@caixa.gov.br 

Página na Internet: http://www.caixa.gov.br 

Endereço Postal:  SBS, Quadra 4, lotes 3/4, Ed.Matriz I da CAIXA – 2º andar – Brasília/DF - CEP: 70092.900 

Normas relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 

Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas 

  

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas 

  

Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas 

  

Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 

Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 
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Código SIAFI Nome 

   

Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 

Código SIAFI Nome 

   

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

  

 
 
5 TÓPICOS ESPECIAIS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E  FINANCEIRA 
 
5.3 Transferência de Recursos 
 
5.3.1 Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício 
 
 As informações referentes às transferências de recursos estão listadas no ANEXO I, 
Quando A.5.3 

 
 
5.3.5 Informações sobre  a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de 
Repasse 
 

Quadro A.5.7 - Visão Geral da análise das prestações de 
contas de Convênios e Contratos de Repasse Valores em R$ 1,00 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome:Fundo Nacional do Meio Ambiente 

CNPJ: 37.115.375.0004/50 UG/GESTÃO:443023 

Instrumentos Exercício da 
Prestação das 

Contas 
Quantitativos e Montantes Repassados 

Convênios Contratos de Repasse 

Quantidade de Contas Prestadas   3 

Contas Analisadas   0 Quantidade 
Contas Não Analisadas   0 

Com Prazo de 
Análise ainda 
não Vencido 

Montante Repassado (R$)   0 

Quantidade Aprovada   3 

Quantidade Reprovada   0 
Contas 

Analisadas 
Quantidade de TCE   0 

Quantidade   0 

2012 

Com Prazo de 
Análise 
Vencido Contas 

NÃO 
Analisadas Montante Repassado (R$)   0 

Quantidade de contas prestadas   4 

Quantidade Aprovada   3 

2011 

Contas 
Analisadas 

Quantidade Reprovada   0 
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 Quantidade de TCE   0 

Quantidade   1 

 

Contas NÃO 
Analisadas Montante repassado (R$) 

  325.366,00 

Quantidade de Contas Prestadas   2 

Quantidade Aprovada   2 

Quantidade Reprovada   0 
Contas 

analisadas 
Quantidade de TCE   0 

Quantidade   0 

2010 

Contas NÃO 
Analisadas Montante Repassado  

  0 

Quantidade   0 Exercícios 
Anteriores a 

2010 

Contas NÃO 
Analisadas Montante Repassado  

  0 

Fonte:SIAPF 
 
10 DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS ESTABELECIDA NA LEI Nº 8.730/93 
 
 

Relativamente ao gerenciamento do cumprimento das disposições da referida lei, 
declaramos, para fins de comprovação perante o TCU, que todos os empregados da CAIXA são 
obrigados a apresentar anualmente a esta instituição a Declaração de Bens e Valores em uma das 
seguintes formas:  

- autorizar o acesso, por meio eletrônico, à sua Declaração de Ajuste Anual do IRPF com as 
respectivas retificações, apresentadas à SRFB, no Ministério da Fazenda; ou  

- apresentar anualmente, em envelope lacrado, Formulário de Entrega da Declaração de 
Bens e Valores, declarando todos os bens e valores. 

 
 A Declaração em papel é entregue na unidade de lotação do empregado, que autua o 

processo e o mantém arquivado em local adequado à preservação do sigilo das informações, 
trancado sob responsabilidade do gestor da unidade. 

A obrigatoriedade de entrega da Declaração de Bens e Valores está disposta em normativo 
interno desta empresa, MN RH 059 – Declaração de Bens e Valores – Apresentação à CAIXA, 
cujos registros quanto ao cumprimento constam no Sistema de Recursos Humanos – SISRH. 

Em caso de descumprimento da norma, cabe ao gestor da unidade da responsabilidade pela 
cobrança ao empregado e sujeita o responsável às combinações previstas no Regulamento de 
pessoal da CAIXA. 
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10.4 Modelo de Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV 
10.4.1 Modelo de Declaração de Atualização de Dados no SIASG e  SICONV 
 
QUADRO A.10.6 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 
DADOS NO SIASG E SICONV 

DECLARAÇÃO 
                Eu, Ricardo Magno Paula Ramos, CPF n° 484.418.301-00, (Gestor Financeiro), exercido 
na UG 443023 – CEF/FNMA – Fundo Nacional do Meio Ambiente, declaro junto aos órgãos de 
controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos 
congêneres firmados até o exercício de 2012 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, 
respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de 
Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 
12.465, de 12 de agosto de 2011 e suas correspondentes em exercícios anteriores. 
 
 
Ressalvo que esta Caixa Econômica Federal não é órgão integrante do Sistema de Serviços Gerais – 
SISG, da Aministração  Pública Federal e, conforme arts. 2º e 8º do Decreto nº 1.094/94, está 
dispensada da alimentação de dados no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - 
SIASG 
  

Brasília, 28 de fevereiro de 2013. 
  

Ricardo Magno Paula Ramos 
484.418.301-00 

 
Gestor Financeiro – UG 443023/00001 
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11 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 
 
11.1 Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis 
 

QUADRO A.11.1 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 
REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINA NCEIRA E PATRIMONIAL DA 

UNIDADE JURISDICIONADA  

 
DECLARAÇÃO DO CONTADOR 

Denominação completa (UJ) Código da UG 
FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 443023 

 
 
Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI  (Balanços Orçamentário, 

Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, di Fluxo de Caixa e do 
Resultado Econômico) regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativos ao 
exercício de 2012 refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e 
patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. 

 
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

 
Local Brasília  Data 20 FEV 2013 

Contador 
Responsável 

Maria do Socorro Ferreira CRC nº 9448/DF 

 
 
11.4 Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na Lei 6.404/1976 
 
As Demonstrações Contábeis previstas na Lei 6.404/76 constam no ANEXO II 
 
12 Outras Informações sobre a Gestão 
 
12.1 Contratações no Exercício  
 
Considerando vencimento do Contrato de Prestação de Serviços FNMA/CAIXA em 30 de abril de 
2006, desde então não tivemos seleção de novas propostas, nem a decorrente execução 
orçamentária e contratação. 
 
12.2 Taxa de administração pelos serviços prestados prevista em Contrato de Prestação de 
Serviços 
  

COBRADO 
ATÉ 2012 

COBRADO EM 
2012 

TOTAL 
RECEBIDO ATÉ 

2012 
RECEBIDO 

EM 2012 
A RECEBER 

31/12/12 
537.655,53 22.477,67 539.953,07 22.477,67 0,00 

OBS: Incluído no total recebido até 2012, recebido em 2012 e a receber 31/12/2012 o valor da atualização monetária. 
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ANEXO I - QUADRO A.6.1 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGÊNTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA  
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE / FNMA 
CNPJ: 37.115.375.0004/50 UG/GESTÃO: 443023/00001 

Informações sobre as transferências  
Valores Pactuados Valores Repassados 

Vigência 

M
od

al
id

ad
e 

Nº do 
instrumento 

Beneficiário 
Repasse Contrapartida  No exercício 

Acumulado até 
exercício Início Fim 

Situação 

Contrato  
de Repasse 

435168 PM BREJO SANTO/CE 396.740,00 138.675,42   396.740,00 29-nov-01 30-abr-12 

 Adimplente 

Contrato  
de Repasse 435174 PM IGREJINHA/RS 287.671,00 263.926,03   575.342,00 18-dez-01 30-dez-12 

 Adimplente 

Contrato  
de Repasse 435177 PM OSORIO/RS 425.168,00 243.229,53   425.168,00 12-dez-01 30-dez-12 

 Adimplente 

Contrato  
de Repasse 435188 PM P AFONSO-BA/BA 393.031,00 506.869,54   393.031,00 31-dez-01 05-nov-12 

 Adimplente 

Contrato  
de Repasse 435506 PM LAVRAS - MG/MG 443.049,00 447.851,25   504.529,00 31-dez-01 27-ago-12 

 Adimplente 

Contrato  
de Repasse 435510 PM CURITIBANOS/SC 289.375,00 285.162,04   289.375,00 31-dez-01 30-jun-12 

 Adimplente 

Contrato  
de Repasse 436120 PM MARIANA/MG 414.396,00 503.853,52   414.396,00 27-dez-01 31-out-11 

 Adimplente 

Contrato  
de Repasse 442830 PM AQUIRAZ/CE 140.045,00 16.190,00   175.325,00 17-dez-01 30-dez-12 

 Inadimplência 
Suspensa 

Contrato  
de Repasse 460120 PM JUINA/MT 449.262,00 954.774,22   449.262,00 03-jul-02 31-ago-12 

 Adimplente 

Contrato  
de Repasse 461738 PM ITUMBIARA/GO 411.112,00 679.132,86   0,00 04-jul-02 30-jun-11 

 Adimplente 

Contrato  
de Repasse 462789 PM IBIRAMA/SC 444.872,00 248.317,43   444.872,00 05-jul-02 30-abr-12 

 Adimplente 
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Contrato  
de Repasse 462791 PM MAUES/AM 448.580,00 145.800,00   448.580,00 05-jul-02 27-ago-12 

 Adimplente 

Contrato  
de Repasse 553476 PM BOCAIUVA/MG 429.785,00 24.320,00   429.785,00 30-dez-05 30-ago-11 

 Adimplente 

Contrato  
de Repasse 553487 FUNATURA/DF 234.155,00 32.000,00   234.155,00 30-dez-05 31-dez-11 

 Adimplente 

Contrato  
de Repasse 553503 IVV/DF 499.550,00 55.620,00   499.550,00 30-dez-05 31-dez-11 

 Adimplente 

Fonte: SIAFI, 31/12/2011 
 
 

ANEXO II – Recomendações de Órgãos de Controle 

 

15.2.1.   RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
 
 

Apontamentos/Recomendações CGU Resposta CAIXA 
33º Sorteio de Municípios Atendimento por meio do Ofício nº. 0347/2011/GN Acomp. do Desemp Técnico-Operacional de Programas de 

Repasses de 22/02/2011 ao Ofício 1302/11/DIR/FNMA/DEF/MMA 
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12. Informações sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) da UJ. 14 

13. Informações sobre a utilização de cartões de pagamento do governo federal, 
observando-se as disposições dos Decretos nº 5.355/2005 e 6.370/2008. 

14 

14. Informações sobre Renúncia Tributária. 14 

15. Informações sobre providências adotadas para dar cumprimento às 
determinações e recomendações da CGU e do TCU expedidas no exercício ou as 
justificativas para o caso de não cumprimento. 

14 

15.1. Informações sobre providências adotadas para dar cumprimento às 
determinações e recomendações da CGU. 

14 

15.2. Informações sobre providências adotadas para dar cumprimento às 
determinações e recomendações do TCU. 

14 

16. Informações sobre o tratamento das recomendações realizadas pela unidade 
de controle interno, casos exista na estrutura do órgão.  

14 

17. Outras informações consideradas pelos responsáveis como relevantes para a 
avaliação da conformidade e do desempenho da gestão. 

15 

17.1. Origem dos Recursos 15 

17.2. Composição do Investimento 15 

17.3. Contratações do Exercício 15 

17.4. Empenhados no Exercício 16 

17.5. Taxa de administração pelos serviços prestados prevista em Contrato de 
Prestação de Serviços 

16 
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Apresentação 
O presente Relatório de Gestão foi elaborado em consonância com os normativos que 

regem a disciplina, a saber: IN/TCU nº 63/2010, DN/TCU nº 119/2012, DN/TCU nº 121/2012, 
DN/TCU nº 124/2012 e Portaria TCU nº 150/2012. 
 

1. Identificação  
Quadro A.1.2 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Consolidado 

Poder e Órgão de Vinculação 
Poder: Executivo 
Órgão de Vinculação: MMA – MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE Código SIORG: 1927 

Identificação da Unidade Jurisdicionada  
Denominação Completa: Banco do Brasil/Ministério do Meio Ambiente 
Denominação Abreviada: BB/MMA/FNMA 

Código SIORG:  
Código LOA: não se 
aplica Código SIAFI: 443070 

Situação: ativa 
Natureza Jurídica: Sociedade de Economia Mista CNPJ: 000.000.000/0001-91 
Principal Atividade : Bancária – mandatária/órgão público – Execução 
Orçamentária e Financeira dos Programas Sociais como mandatária de 
Contratos de Repasse Código CNAE: 7511-6 
Telefones/Fax de 
contato:  (061) 3102-2071 (061) 3102-2062 (061) 3102-2123 
Endereço Eletrônico: contratoderepasse@bb.com.br 
Página na Internet: http://www.bb.com.br 
Endereço Postal: Quadra 1, bloco C, lote 32, ED. Sede III – 11º andar – Brasília/DF – CEP:70073-
901  

Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas  
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas 
 Normas descritas no item 2.2 deste relatório 
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas 
 Normas descritas no item 2.2 deste relatório 
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas 
 Manual Siconv e Manual da STN de Transferências Voluntárias 

Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Consolidadora e 
Consolidadas 

Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 
Código SIAFI Nome 

   
Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 

Código SIAFI Nome 
   
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 
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2.  Informações sobre a gestão orçamentária e financeira da Unidade  
 
2.1. Responsabilidades Institucionais - Papel do Banco do Brasil na execução das 

políticas públicas.   
 

Em 2012, teve início o papel do Banco do Brasil na administração de operações com 
recursos do Orçamento Geral da União – OGU, junto ao Ministério do Meio Ambiente - MMA, 
quando da assinatura do primeiro Contrato de Prestação de Serviços com este ministério. 

A operacionalização dos programas do Governo Federal, por meio do MMA, teve foco 
nas seguintes atribuições: internalização das propostas, verificação da documentação, celebração e 
publicação dos contratos de repasses, bem como execução financeira e a respectiva prestação de 
contas financeira dos contratos de repasses.  

A inclusão do Banco do Brasil nessa atividade possibilita a atuação efetiva no apoio à 
implementação de Políticas Públicas, com recursos do OGU, em praticamente todo o território 
nacional, considerando a capilaridade de sua rede de agências. 
 
2.2.  Estratégia de atuação do Banco do Brasil na Execução das Políticas Públicas 
 

O MMA, com o apoio operacional do Banco do Brasil, em conformidade com a Política 
Nacional do Meio Ambiente e Política Nacional sobre Mudança do Clima, vem proporcionando 
condições para o desenvolvimento de projetos que visem o uso racional e sustentável de recursos 
naturais, incluindo a manutenção, melhoria ou recuperação da qualidade ambiental no sentido de 
elevar a qualidade de vida da população. 

 
Para operacionalização dos Programas do PPA sob responsabilidade do Fundo Nacional 

do Meio Ambiente e Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, foi firmado entre o MMA e o 
Banco do Brasil, Contrato Administrativo nº 01/2012 de 20 de dezembro de 2012, fixando sua 
vigência até 20 de dezembro de 2013.  

 
A legislação, normas, diretrizes e procedimentos operacionais para aplicação dos 

recursos do Orçamento Geral da União estão definidos na Lei Complementar n° 101, de 04 de maio 
de 2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei nº. 12.465, de 12 de agosto de 2011, na Lei 
Orçamentária Anual - Lei 12.595 de 19 de janeiro de 2012, no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 
2007, no Decreto nº 3.991, de 30 de outubro de 2001, na Portaria Interministerial nº 127, de 29 de 
maio de 2008, na Portaria 507 de 24 de novembro de 2011 e suas alterações. 

 
2.3 Relação dos programas e suas principais ações 
 

O Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional Sobre Mudança do Clima não são 
responsáveis pelos programas listados abaixo.  Essa atribuição cabe às secretarias do MMA, que 
atuam na formulação das políticas relacionadas aos programas.  Os fundos executam Ações 
Orçamentárias relacionadas a algumas iniciativas dos programas, conforme tabelas abaixo. 
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Fundo Nacional do Meio Ambiente: 
 

Programa 2018 – Programa Biodiversidade 

Objetivo  Iniciativa Ação Orçamentária 

0506 

Promover o uso sustentável da 
biodiversidade por meio da valorização 
agrobiodiversidade e dos produtos da 
sociobiodiversidade, com agregação de 
valor, consolidação de mercados 
sustentáveis e pagamento pelos serviços 
ambientais. 

01TU  - Fomento a 
projetos que visem a 
conservação e uso 
sustentável da 
biodiversidade 

2018.20N1.0001 – 
Fomento a Projetos de 
Conservação e Manejo da 
Biodiversidade – 
Nacional 

 

Programa 2045 – Licenciamento e Qualidade Ambiental 

Objetivo Iniciativa Ação Orçamentária 

0490 

Fomentar a elaboração e a 
implementação de planos e projetos que 
promovam políticas públicas voltadas à 

conservação e ao 
desenvolvimento sustentável. 

01NI – Fomento a 
planos e projetos que 
promovam políticas 
públicas voltadas a 
conservação e 
desenvolvimento 
sustentável 

2045.20M6.0001 – 
Fomento a Projetos de 
Desenvolvimento 
Sustentável – Nacional 

 
Fundo Nacional sobre Mudança do Clima 
 

Programa 2050– Mudanças Climáticas  

Objetivo Iniciativa Ação Orçamentária 

0698 

Desenvolver e implementar 
instrumentos de mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas 
considerando o desenvolvimento 
sustentável e a diversidade regional. 

02MM - Fomento a 
estudos, projetos e 
empreendimentos que 
visem à mitigação e à 
adaptação à mudança do 
clima 

20502064.0001 – 
Fomento a Estudos, 
Projetos e 
Empreendimentos que 
visem à Mitigação e à 
Adaptação à Mudança do 
Clima  

 
O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima é responsável pelo Objetivo 0698 do Programa 
Mudanças Climáticas. 
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Código 0698 

Descrição 
Desenvolver e implementar instrumentos de mitigação e adaptação às mudanças 
climáticas considerando o desenvolvimento sustentável e a diversidade regional. 

Programa Mudanças Climáticas  
Órgão 

Responsável 
Ministério do Meio Ambiente 

Metas do Exercício- Associadas a Ações do MMA/FNMC 
Meta Física 

Ordem Descrição 
Unidade 

de 
Medida 

Prevista 
ao Final 
do PPA  

Realizada no exercício  

01 Fomentar a 
execução de 40 
projetos e 20 
empreendimentos 
que promovam a 
adaptação e 
mitigação às 
mudanças 
climáticas. 

Unid 60 76 Foram apoiados projetos em  
parcerias com outras entidades, 
como o Serviço Florestal 
Brasileiro. Tais parcerias 
potencializaram a execução de 
projetos, aumentando a capacidade 
do Fundo para expandir suas metas 
físicas. Quanto aos recursos 
reembolsáveis transferidos ao 
BNDES, para financiamento de 
projetos, até o exercício de 2012, 
não houve execução,  uma vez que 
os empreendimentos projetos)  
encontram-se em avaliação por 
aquele Banco.   

 
 
2.4. Desempenho Orçamentário e Financeiro 
 
 Os contratos de repasse firmados pelo Banco do Brasil no final de dezembro de 2012 
tiveram sua execução orçamentária efetivada por meio dos empenhos efetuados para os respectivos 
contratos de repasses, ficando a execução financeira para o ano de 2012. 
 
 
2.5. Desempenho Operacional 
 
2.5.1. Indicadores de Desempenho 
 

Como o Contrato de Serviço entre o Banco do Brasil e o MMA, foi celebrado em 
dezembro de 2012, fica prejudicada a informação de indicadores de desempenho, considerando que 
o primeiro Contrato de Repasse foi assinado em dezembro de 2012.  
 
2.5.2. Análise do Desempenho 
 
 Devido ao tempo de atuação bastante reduzido de operações ativas desse Gestor no 
âmbito do Banco do Brasil, resta prejudicada análise de desempenho.  
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3. Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou 
recursos. 
 
 Não se aplica à natureza jurídica da UJ. 
 
 
Informações sobre a movimentação e os saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores. 
 
 

Quadro A.5.2 - Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores 
Valores em R$ 

1,00 
Restos a Pagar Processados 

Ano de 
Inscrição Montante Inscrito 

Cancelamentos 
Acumulados 

Pagamentos 
Acumulados 

Saldo a Pagar 
em 31/12/2012 

2012 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

Restos a Pagar não Processados 
Ano de 

Inscrição Montante Inscrito 
Cancelamentos 

Acumulados 
Pagamentos 
Acumulados 

Saldo a Pagar 
em 31/12/2012 

2012 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

Fonte:Siafi    
 
 
5. Informações sobre recursos humanos da unidade. 
 
 Não se aplica à natureza jurídica da UJ.  
 
 
Informações sobre as transferências mediante termo de compromisso. 
 
 

Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência. 
 
 

Quadro A.5.3 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência  

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE/FNMA 

CNPJ:37.115.375/0001-07 UG/GESTÃO: 443070/00001 

Informações sobre as Transferências  

Valores Pactuados Valores Repassados Mod Nº do 
instrumento 

Beneficiário 

Global 
Contraparti

da  

No 
Exercíci

o 

Acumula-
do até o 

Exercício Vigência 

Sit 
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       Início Fim  

2 
042925/2012 
Siconv   
780881 Siafi 

Secretaria de 
Estado do 
Desenvolvim
ento 
Ambiental 

1.666.666,70 166.666,70 0 0 28/12/12 17/12/14 1 

2 

042966/2012  
Siconv   
780884 Siafi 

Secretaria de 
Estado de 
Meio 
Ambiente e 
Recursos 
Naturais 

1.648.714,35 149.315,10 0 0 31/12/12 17/12/14 1 

LEGENDA  
Modalidade: Situação da Transferência: 

1 - Convênio  1 - Adimplente 

2 - Contrato de Repasse 2 - Inadimplente 

3 - Termo de Cooperação 3 - Inadimplência  

4 - Termo de Compromisso  4 - Concluído  

  5 - Excluído 

  6 - Rescindido  

  7 - Arquivado 

Fonte:Siconv 
 

Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios 
 

Quadro A.5.4 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome:  MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

CNPJ: 37.115.375/0001-07 

UG/GESTÃO:  443070/00001 

Quantidade de 
Instrumentos Celebrados 

em Cada Exercício Montantes Repassados em Cada Exercício, Independentemente do 
ano de Celebração do Instrumento (em R$ 1,00) 

Modalidade 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Convênio 0 0 0 0 0 0 

Contrato de 
Repasse 

0 0 0 
0 0 0 

Termo de 
Cooperação 

0 0 0 
0 0 0 

Termo de 
Compromisso 

2 0 0 
0 0 0 

Totais 2 0 0 0 0 0 

Fonte:Siconv 
 
 

  

Resumo dos instrumentos de transferência que vigerão em 2013 e exercícios seguintes 
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Quadro A.5.5 – Resumo dos instrumentos de transferência que vigerão em 2013 e exercícios 
seguintes 

Unidade Concedente ou Contratante 
Nome: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE/ FNMA 
CNPJ: 37.115.375/0001-07 UG/GESTÃO: 443070/00001 

Valores (R$ 1,00) 

Modalidade 

Qtd.  de 
Instrumentos 
com Vigência 

em 2013 e 
Seguintes 

Contratados Repassados 
até 2012 

Previstos 
para 2013 

% do Valor 
Global 

Repassado até o 
Final do 

Exercício de 
Convênio 0 0 0 0 0 

Contrato de 
Repasse 

0 0 0 0 0 

Termo de 
Cooperação 

0 0 0 0 0 

Termo de 
Compromisso 

2 3.315.381,05 0 3.315.381,05 0 

Totais 2 3.315.381,05 0 3.315.381,05 0% 
Fonte:Siconv 
  
 
Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de 

contratos de repasse. 
 
 

Quadro A.5.6 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela 
UJ na modalidade de termo de compromisso. 

Unidade Concedente 
Nome: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE/ FNMA 
CNPJ: 37.115.375/0001-07 UG/GESTÃO: 443070/00001 

Instrumentos 
(Quantidade e Montante Repassado) 

Exercício 
da 

Prestação 
das 

Contas 

Quantitativos e Montante 
Repassados 

Convênios 
Termo de 

Cooperação 
Contratos de 

Repasse 

Quantidade 0 0 0 
Contas 

Prestadas Montante 
Repassado 

0 0 0 

Quantidade 0 0 0 
2012 

Contas NÃO 
Prestadas Montante 

Repassado 
0 0 0 

Quantidade 0 0 0 2011 
Contas 

Prestadas Montante 
Repassado 

0 0 0 
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Quantidade 0 0 0  
Contas NÃO 

Prestadas Montante 
Repassado 

0 0 0 

Quantidade 0 0 0 
Contas 

Prestadas Montante 
Repassado 

0 0 0 

Quantidade 0 0 0 
2010 

Contas NÃO 
Prestadas Montante 

Repassado 
0 0 0 

Quantidade 0 0 0 
Anteriores 

a 2010 
Contas NÃO 

Prestadas Montante 
Repassado 

0 0 0 

Fonte:Siconv 
 
 
Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse 

 

Quadro A.5.7 - Visão Geral da análise das prestações de contas de termo de 
compromisso 

Valores em 
R$ 1,00 

Unidade Concedente ou Contratante 
Nome: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE / FNMA 
CNPJ: 37.115.375/0001-07 UG/GESTÃO: 443070/00001 

Instrumentos Exercício da 
Prestação 
das Contas 

Quantitativos e Montantes Repassados 

Convênios 
Contratos de 

Repasse 

Quantidade de Contas Prestadas 0 0 

Contas Analisadas 0 0 
Quantidade 

Contas Não Analisadas 0 0 

Com Prazo 
de Análise 
ainda não 
Vencido Montante Repassado (R$)  0 

Quantidade Aprovada 0 0 

Quantidade Reprovada 0 0 
Contas 

Analisadas 
Quantidade de TCE 0 0 

Quantidade 0 0 

2012 

Com Prazo 
de Análise 
Vencido Contas 

NÃO 
Analisadas Montante Repassado (R$) 0 0 

Quantidade de contas prestadas 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

2011 

Contas 
Analisadas 

0 0 0 
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0 0 0  Contas 
NÃO 

Analisadas 0 0 0 

Quantidade de Contas Prestadas 0 0 

0 0 0 

0 0 0 
Contas 

analisadas 

0 0 0 

0 0 0 

2010 

Contas 
NÃO 

Analisadas 0 0 0 

0 0 0 Exercícios 
Anteriores a 

2010 

Contas 
NÃO 

Analisadas 0 0 0 
Fonte:Siconv 
      
 
 
7. Declaração da área responsável atestando que as informações referentes a 
contratos e repasse e termos de parceria firmados estão disponíveis e atualizadas, 
respectivamente, no SIASG e no SICONV. 
 
 Informações constantes no ANEXO I. 
 
8. Informações sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 
8.730/1993, relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas. 
 

 Relativamente ao gerenciamento do cumprimento das disposições da referida lei, 
declaramos que o Banco do Brasil dispõe de normativo interno acerca do assunto. 
 
 As informações relacionadas à entrega das declarações de bens e rendas encontram-se 
demonstradas no quadro a seguir. 
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Quadro A.10.5 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, 
da obrigação de entregar a DBR 

Momento da Ocorrência da 
Obrigação de Entregar a DBR 

Detentores de Cargos e 
Funções Obrigados a 

Entregar a DBR  

Situação em Relação 
às Exigências da Lei 

nº 8.730/93 

Posse ou 
Início do 

Exercício de 
Cargo, 

Emprego ou 
Função 

Final do 
Exercício 
de Cargo, 
Emprego 
ou Função 

Final do 
Exercício 

Financeiro 
Obrigados a entregar a 
DBR   

  
  

Entregaram a DBR       Autoridades 
(Incisos I a VI do art. 1º 

da Lei nº 8.730/93) 
Não cumpriram a 
obrigação   

    

Obrigados a entregar a 
DBR   

    

Entregaram a DBR       Cargos Eletivos 
Não cumpriram a 
obrigação   

    

Obrigados a entregar a 
DBR 06/12/2011   

6  

Entregaram a DBR 06/12/2011   6  

Funções Comissionadas 
(Cargo, Emprego, 

Função de Confiança ou 
em comissão) Não cumpriram a 

obrigação     
0  

Fonte:Diretoria de Governo do Banco do Brasil 
 
9. Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno. 
 
 O funcionamento segue as políticas de controle interno do BB. 
 
10. Informações quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na 
aquisição de bens, materiais de tecnologia da informação (TI) e na contratação de serviços ou 
obras. 
 
 Não se aplica à natureza jurídica da UJ. 
 
 
11. Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da UJ, 
classificado como “Bens de uso especial”, de propriedade da União ou locado de terceiros. 
 
 Não se aplica à natureza jurídica da UJ.  
 
12. Informações sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) da UJ. 
 
 Não se aplica à natureza jurídica da UJ. 
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13. Informações sobre a utilização de cartões de pagamento do governo federal, 
observando-se as disposições dos Decretos nº 5.355/2005 e 6.370/2008. 
 
 Não se aplica à natureza jurídica da UJ.  
 
14. Informações sobre Renúncia Tributária. 
 
 Não se aplica à natureza jurídica da UJ.  
 
 
15. Informações sobre providências adotadas para dar cumprimento às determinações 
e recomendações da CGU e do TCU expedidas no exercício ou as justificativas para o caso de 
não cumprimento. 
 
15.1. Informações sobre providências adotadas para dar cumprimento às determinações 
e recomendações do TCU. 
 
 O BB não recebeu Acórdãos do TCU no exercício de 2011 e 2012 para a atividade de 
contratos de repasses. 
 
15.2. Informações sobre providências adotadas para dar cumprimento às determinações 
e recomendações da CGU. 
 

O BB não recebeu demandas da CGU no exercício de 2011 e 2012 para a atividade de 
contrato de repasse. 
 
16. Informações sobre o tratamento das recomendações realizadas pela unidade de 
controle interno, caso exista na estrutura do órgão. 
 

O BB não recebeu demandas da unidade de controle interno no exercício de 2011 e 
2012 para a atividade de contrato de repasse. 
 
17. Outras informações consideradas pelos responsáveis como relevantes para a 
avaliação da conformidade e do desempenho da gestão. 
 
17.1. Origem dos Recursos 
 

Os recursos do programa são originários do Orçamento Geral da União e de 
contrapartida dos Estados, Distrito Federal, Municípios e entidades das respectivas 
administrações direta e indireta. 

 
17.2. Composição dos Recursos 
 

O valor total do contrato de repasse é composto por todas as parcelas de custos orçadas 
para os projetos necessários à execução do objeto, conforme detalhado no Plano de Trabalho, sendo 
constituído com recursos provenientes do Orçamento Geral da União e da contrapartida de 
responsabilidade do Contratado. 
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A contrapartida é integralizada com a parcela de recursos próprios do Contratado ou de 
terceiros com o objetivo de compor o investimento e complementar o valor alocado pela União em 
conformidade com a legislação vigente. 

 
A proporção da contrapartida mínima exigida para participação no Programa está 

definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei nº. 12.465, de 12.08.2011 e orientações 
específicas do Gestor.  

 
 

17.3. Contratações no Exercício 
 

Em 2012, foram selecionados 2 termos de compromissos pelo Gestor, no valor total de 
R$ 3.315.381,05 ( três milhões, trezentos e quinze mil, trezentos e oitenta e um reais e cinco 
centavos), com emissão de empenho total, e firmado os termos de compromissos (valor do repasse 
mais o valor de contrapartida), conforme discriminação abaixo: 

 
MMA – MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

Programa Biodiversidade 

Seleção Contratação UF 

Qtd Valor Qtd Valor 
RO 1 1.666.666,70 1 1.666.666,70 
MA 1 1.648.714,35 1 1.648.714,35 

BRASIL 2 3.315.381,05 2 3.315.381,05 
Fonte: SICONV 
 
17.4. Empenhados no Exercício 
 
 Em 2012 foram empenhados R$ 3.315.381,05 (três milhões, trezentos e quinze mil, 
trezentos e oitenta e um reais e cinco centavos), conforme a seguir. 
 

UF Vr NE 
RO 1.666.666,70 
MA 1.648.714,35 

TOTAL 3.315.381,05 
Fonte: SICONV 
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17.5. Taxa de administração pelos serviços prestados prevista em Contrato de Prestação 
de Serviços 
 

COBRADO ATÉ 
2012 

COBRADO EM 
2012 

TOTAL 
RECEBIDO 
ATÉ 2012 

RECEBIDO 
EM 2012 

A RECEBER 
31/12/12 

0 0 0 0 0 
OBS: Incluído no total recebido até 2011, recebido em 2011 e a receber 31/12/2011 o valor da 
atualização monetária. 

 
 
 
 
 
 

Brasília, 08 de Março de 2013. 
 
 
 
 
 

Vasco Creso Farinello Junior 
Ordenador de Despesas 
CPF 949.048.208-00 

 
 
 
 
 

Leandro de Souza Duzzi 
CPF 674.613.796-15 

Gestor Financeiro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexos - Declarações 
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