
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
 
NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2017  
 
As Demonstrações Contábeis e as práticas contábeis utilizadas pelo Ministério do Meio 
Ambiente/MMA estão fundamentadas nas Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), Resoluções do Conselho Federal de 
Contabilidade, instruções contidas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor 
Público MCASP, bem como o disposto na Lei n. 4.320/1964, na Lei Complementar nº 
101/2000 e demais normas aplicáveis. 
 
A Setorial de Contábil de Órgão representada pela Coordenação de Contabilidade, 
Custos e Tomada de Contas/CCONT/CGOG/SPOA, é a unidade de gestão interna 
responsável pelo acompanhamento contábil, pelo registro da conformidade contábil e a 
elaboração das Demonstrações Contábeis Consolidadas, dentre outras competências 
definidas pelo Decreto n. 6976/2009, das unidades jurisdicionadas do MMA (órgão não 
superior), assim representadas:  
 
Secretaria Executiva/SECEX: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração/SPOA, Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania 
Ambiental/SAIC, Secretaria de Biodiversidade/SBio, Secretaria de Extrativismo e 
Desenvolvimento Rural Sustentável/SEDR, Secretaria de Mudança do Clima e 
Florestas/SMCF, Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental/SRHQ,  
Departamento do Fundo Nacional do Meio Ambiente/DFNMA e Fundo Nacional sobre 
Mudança do Clima/FNMC 
 
O propósito das notas explicativas é dar um breve resumo dos critérios das principais 
práticas contábeis de reconhecimento, mensuração, evidenciação e exceções dos 
principais itens dos demonstrativos. Quando relevante, fornece informações sobre a 
composição quantitativa e qualitativa patrimonial, dos procedimentos em fase de 
implantação, prazos para implantação, das principais mudanças e seus impactos, 
dentre outros. 
 
 As Notas Explicativas do MMA do exercício de 2017 foram elaboradas pela equipe da 
Setorial de Contabilidade contando com a colaboração das informações de cunho 
orçamentário e financeiro da Coordenação Geral de Orçamento e 
Finanças/CGOF/SPOA, em janeiro de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONS OLIDADAS 
DO MMA/SECEX/Secretarias/DFNMA/FNMC. 
 
DO BALANÇO PATRIMONIAL, DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕ ES 
PATRIMONIAIS, DO FLUXO DE CAIXA E DO BALANÇO ORÇAME NTÁRIO. 
 
Demais Créditos e Valores em Curto Prazo. 
 
Até o segundo trimestre estavam incluídos neste subgrupo as contas relacionadas com 
adiantamentos de transferências, principalmente convênios, dos créditos apurados por 
meio de Tomada de Contas Especial (TCE). Devido às mudanças de critério contábil, 
adotado pela Secretaria do Tesouro Nacional/STN, a partir do 3º trimestre foram 
baixadas e registradas em contas de controle, ou seja, deixaram de ser reconhecidas 
como patrimoniais.  
 
Esse critério fora estabelecido após averiguação e manifestação do Tribunal de Contas 
da União/TCU de superavaliação deste subgrupo de ativos. Diante dessa constatação, 
a STN alterou a rotina de lançamentos contábeis das contas de transferências 
voluntárias e dos créditos decorrentes de danos ao patrimônio apurados por TCE, 
contemplando o reconhecimento de contas de controle ao invés de contas de ativos.  
 
A tabela 1 a seguir representa os saldos das respectivas contas no âmbito do MMA, 
antes e após as mudanças anunciadas. 
 
Tabela1: Subtítulos das contas de Adiantamento de Transferências Voluntárias e 
Créditos decorrentes de Danos ao Patrimônio 
 

Unidades Jurisdicionadas 
Adiantamento 
Transferências 
Voluntárias 

Creditos Danos 
ao Patrimônio 
apurados por 
TCE 

Ajuste para 
Perdas de 
Créditos 

MMA/SECEX/SPOA/Secretarias 595.084 351.978 306.054 

DFNMA 35.606 35.968 5.975 

FNMC 17.919 - - 

Saldo 30/06/17 648.609 387.946 
 

312.029 
 Saldo 30/10/17 - - - 

Saldo 31/12/17 - 8.546 - 
                                                                                                                                       Em Dez/2017 SIAFI, valores em 1000 Reais. 
 

As respectivas contas foram baixadas pela STN em sua totalidade e registrados, logo a 
seguir, em Contas de Controle. Por conseguinte, foi realizada a reversão para ajustes 
para perdas de créditos no valor de R$ 312 milhões. 
As intervenções impactaram de imediato uma variação patrimonial diminutiva de 
aproximadamente R$ 724 milhões.  
 
 Posteriormente, deverão ser reconhecidos como ativos apenas os valores cujas contas 
tenham sido julgadas irregulares pelo TCU. O processo de reconhecimento de ativos 
dentre as contas de controle será uma tarefa que custará muito esforço, devido ao 
escopo de aproximadamente 600 registros anteriormente inscritos em contas de 
diversos responsáveis no Órgão MMA e suas secretarias finalísticas. Portanto, requer 



coordenação, metodologia e análise revisional individualizada, pois envolve a 
identificação do responsável, o exame da documentação suporte, da conciliação dos 
valores registrados nas contas de controle ao encontro dos indicados pelos acórdãos 
do TCU, das atualizações monetárias e conformidade dos lançamentos no Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI. 
 

Créditos de Longo Prazo: Empréstimos e Financiament os Concedidos 
 
Compreendem os direitos a receber em longo prazo por meio de empréstimos e 
financiamentos concedidos. Atualmente esses créditos são gerenciados pelos Órgãos: 
Fundo Nacional de Mudanças Climáticas/FNMC e Ibama. Vide Tabela 3. 
 
Tabela 3: Empréstimos e Financiamentos Concedidos 
 
Órgão Dez. 2016  Dez. 2017 Mensuração 
FNMC  646.717 745.353 Valor corrigido 
 total R$ 745.651  

Em dez. 2017 SIAFI, valores em 1000 Reais. 
 

O FNMC é um fundo de natureza contábil vinculado ao MMA, tem como objetivo o 
financiamento de estudos e projetos.  O Fundo disponibiliza recursos que são 
destinados às operações reembolsáveis administrados pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social/BNDES; agente financeiro. Atualmente o 
montante das aplicações, conciliados com o SIAFI, perfazem R$ 745 milhões. São 
mensuradas as atualizações do valor concedido e acrescido às remunerações.  
 
Imobilizado: Bens Móveis 
 
A partir do ano de 2010 as unidades vinculadas e jurisdicionadas do MMA iniciaram a 
contabilização da depreciação. Todos os Órgãos efetuam a contabilização da 
depreciação de bens móveis, sendo que até o quarto trimestre de 2017 esse método 
provocou redução no valor total dos ativos em 28%, conforme tabela 4. 
 
Tabela 4: Depreciação de bem móveis MMA/SECEX/SPOA/DFNMA/FNMC 
 

 

                                Em Dez.2017 SIAFI, valores em 1000 Reais. 
 

O valor nominal dos bens móveis registrados no MMA equivale a R$ 34,9 milhões e o 
valor contábil líquido R$ 16,7 milhões.  Os parâmetros adotados e indicados pela STN, 
quanto à metodologia a ser aplicada, a vida econômica e as taxas a serem utilizadas 
para o cálculo da depreciação adequaram-se perfeitamente as especificidades deste 
Ministério.  
 
Intangível 
Os softwares representam 99% dos valores registrados neste subgrupo. 
Provisoriamente, estão distribuídos como: softwares com vida útil definida (sujeitos à 
amortização) e de vida útil indefinida, alocados conforme a tabela 5.  
 
 
 

Bens Móveis Depreciação  
34.904 52% 



 
Tabela 5: Alocação de Softwares  
 

 

                                            Em Dez 2017 SIAFI, valores em 1000 Reais. 
 

Nos órgãos jurisdicionados do MMA a metodologia para realização de mensuração e 
amortização dos Ativos Intangíveis esta sendo colocada em prática. A STN por meio do 
Plano de Implantação de Procedimentos Contábeis Patrimoniais estabeleceu prazos 
limites para adoção de procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação 
de softwares, marcas, licenças e respectivas amortizações.  Para a preparação de 
sistemas e outras providências necessárias para implantação o prazo é até 31/12/2018 
e a obrigatoriedade dos registros contábeis a partir do ano 2019.  
 
Bens Imóveis  
 
A Secretaria do Patrimônio da União/SPU, vinculado ao Ministério do Planejamento 
Desenvolvimento e Gestão, é o órgão responsável pela gestão dos imóveis da União.  
Por meio do Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Imobilizado de uso especial da 
União (SPIUnet) mantém o cadastro, o controle e  a mensuração desses imóveis. A 
tabela 7 evidencia a alocação dos imóveis, os valores registrados e a depreciação 
acumulada. 
 
Tabela 7: Alocação bens imóveis e depreciação acumulada do MMA/SECEX/SPOA 
 
Bens Imóveis Depreciação  

215.035 0,11% 
                                  Em dez/2017 SIAFI, valores em 1000 Reais 
 

O sistema é interligado ao SIAFI para o reconhecimento contábil das adições, baixas e 
transferências, exceto a depreciação, que por sua vez é registrado no SIAFI por meio 
de um arquivo que é encaminhado pela SPU à STN, para que seja contabilizado no 
SIAFI.  
 
 
 
Patrimônio Líquido 
 
Compreende os valores dos ativos deduzidos dos passivos. O Patrimônio Líquido (PL) 
consolidado do MMA/SECEX/SPOA/DFNMA/FNMC, no encerramento do exercício de 
2017, é positivo em R$ 1,02 bilhão. Ressalta-se a redução 39% em relação ao ano 
anterior, revérbero do reconhecimento de ajustes de exercícios anteriores.   
 
A seguir, a Tabela 8 evidencia o Patrimônio Líquido positivo da Instituição em 2017. 
 
Tabela 8: Patrimônio Líquido consolidado 
 

Patrimônio Líquido  
Patrimônio Social  

Órgão Vida útil Valor Amortização 

MMA/SECEX/SPOA 

Indefinida 13.714 - 
Definida 1.653 32,4% 

 total R$  



Resultado Acumulados 
1.021 

Resultado do Exercício  415 
Resultados dos Exercícios Anteriores 
Anteriores 

1.670 
Ajustes de Exercícios Anteriores (1.064) 

Total do Patrimônio Líquido  R$1.021 
                 Dados extraídos do Balanço Patrimonial/ SIAFI em 16/01/2018, valores em 1000 Reais. 
 

O Resultado Acumulado é a somatória do Exercício atual, dos Exercícios Anteriores e 
dos Ajustes respectivos. A Tabela 9 destaca o Resultado do Exercício, dos Exercícios 
Anteriores, Ajustes de Exercícios Anteriores por Órgãos. 
 
Tabela 9: Resultados Acumulados 
 

Órgão  

Resultado do 
Exercício             
(A) 
 

Resultado 
Exercícios 
Anteriores (B) 

Ajustes 
Exercícios 
Anteriores (C) 

Resultados 
Acumulados = 
A+B+(C) 

MMA 410 
.000 

830 (976) 264 
FNMA 9 

.000 
66 (70) 6 

FNMC (4) 773 (17) 751 
total 415 1670 (1.064) 1.021 

                                                                      Dados extraídos do Balanço Patrimonial/ SIAFI em 16/01/2018, valores em 1000 Reais 
 
Ajustes de Exercícios Anteriores 
 
A conta contábil Ajustes de Exercícios Anteriores, redutora de Resultados Acumulados, 
no final do exercício de 2017 totalizam R$ 1,06 bilhão. A natureza redutora do saldo é 
decorrente, em sua maioria, de ajustes advindos de baixa de adiantamento de 
convênios e dos Créditos por Danos ao Patrimônio tendo em vista mudanças de 
critérios contábeis inseridas durante o exercício. Outra parte de omissões e erros 
cometidos em exercícios anteriores, tais como baixa de valores registrados em 
duplicidade, assunção de despesas e baixa de provisão para décimo terceiro e férias 
em função da alteração da regra de cálculo.   
 
Resultado do Exercício de 2017 
 
Os principais fatos que alavancaram o Resultado do Exercício, de acordo com a tabela 
10, foram os seguintes: reversão de ajustes para perdas, variações patrimoniais 
financeiras. 
 
Tabela 10: Resultado do Exercício de 2017 
 
Variações patrimoniais   
Exploração de bens, serviços e direitos. 7 
Variações patrimoniais financeiras 17.235 
Transferências e delegações recebidas 3.058.097 
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos 1.087 
Reversões ajustes para perdas e outras variações aumentativas 320.809 
Pessoal e encargos (149.968) 
Benefícios previdenciários (10.395) 
Consumo, serviços, depreciação e amortização  (131.025) 
Transferências e delegações concedidas (2.677.736) 



Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos (12.339) 
Impostos e taxas (111) 
Diversas variações diminutivas (201) 

Resultado patrimonial do  período  415.456 
        Dados extraídos da Demonstração das Variações Patrimoniais/ SIAFI em 16/01/2018, valores em 1000 Reais   
 

O Resultado do exercício utiliza o regime de competência, nesse caso, aumentou o 
Patrimônio Líquido, mas não implica no aumento das disponibilidades de recursos. A 
Instituição apresenta uma situação robusta, com créditos de diversas origens, 
investimentos e imóveis, no entanto, depende do Tesouro para aportes de recursos 
ordinários e da seguridade social para fazer frente às obrigações. A maioria das 
variações patrimoniais aumentativas não repercutiu em caixa no exercício, a exemplo 
das reversões ajustes para perdas e outras variações aumentativas. 
 
Com relação às disponibilidades de recursos, na tabela 11 está evidenciado o fluxo de 
caixa gerado no exercício pelas atividades das operações, financiamento e 
investimentos.  
 
Tabela 11: Fluxo de Caixa das atividades de Operações, Financiamento e 
Investimentos no exercício de 2017. 
 
Fluxos de caixa das atividades das operações 44.734 
  Receitas patrimonial, de serviços e outras 110.656 
  Transferências recebidas e outros ingressos extraorçamentários 2.966.707 
  Despesa pessoal e demais despesas (266.008) 
  Transferências concedidas e outros desembolsos (2.796.622) 
Fluxos de caixa das atividades de investimento (7.533) 
   Amortização de empréstimos concedidos 23.483 
   Aquisição de ativo não circulante (4.935) 
   Outros desembolsos de investimentos (26.081) 
Fluxos de caixa das atividades de financiamento - 

Geração líquida de caixa 37.200 
Caixa inicial 17.425 

Caixa final 54.626 
                                        Dados extraídos da Demonstração dos Fluxos de Caixa/ SIAFI em 16/01/2018, valores em 1000 Reais 
 
Ao longo de 2017 o Ministério do Meio Ambiente gerou um fluxo de caixa positivo, 
partindo de R$ 17 milhões para R$ 54 milhões. Esse crescimento colabora para o 
atingimento da meta fiscal, que é fixada anualmente pela Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e impacta diretamente no controle das contas públicas.  
 
Em relação ao tema, cabe destacar que com a promulgação da Emenda Constitucional 
n. 95 /2016, que instituiu o Novo Regime Fiscal, espera-se que o todo o Governo passe 
a gerar fluxos de caixa positivos, à medida que foi criado um limitador para o 
crescimento das despesas públicas, invertendo a lógica do controle fiscal pelo aumento 
das receitas mediante crescimento da carga tributária.  
 
 
 
 
 
 
 



DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
 
Equilíbrio entre a previsão das receitas e fixação das despesas e Resultado do 
Orçamento 
 
O Balanço Orçamentário do MMA/SECEX, por concepção, aponta para déficit 
orçamentário. As receitas vinculadas do órgão são insuficientes para o equilíbrio entre 
a previsão e a fixação da despesa, sinalizando dependência do Tesouro para aportes 
de recursos ordinários e da seguridade social, sobretudo em função das despesas com 
pessoal e encargos sociais. O total da despesa empenhada (R$ 397 milhões) menos 
total da receita realizada (R$ 134 milhões), no final do exercício de 2017, é deficitário 
em R$ 263 milhões. A receita realizada no período analisado corresponde a 82,3% do 
previsto inicialmente 
 
Tabela 12: Arrecadação das Unidades jurisdicionadas em 2017 
 
Unidade  Previsto  Realizado  % 
MMA 97.714 72.621 74,3 
FNMC 40.780 31.312 76,8 
FNMA 24.477 30.205 123,4 

total 162.971 134.138  
                                                                                                                                         Em Dez/ 2017 SIAFI, valores em 1000 Reais 
 
Percentual de execução da despesa em relação ao Orç amento e saldo da dotação 
 
A despesa empenhada de R$ 397,6 milhões corresponde 72% da despesa fixada 
atualizada. O saldo da dotação atual foi de R$ 153,9 milhões. Desse saldo, 73,8% está 
concentrado na ação de Reserva de Contingência, que não pode ser empenhada por 
sua própria natureza. 
 
Percentual de despesas correntes e capital 
 
Despesas correntes representam 79% da despesa empenhada, (48% de pessoal e 
encargos sociais e 52% outras despesas correntes). Despesas de Capital representam 
21%. Fato intrinsecamente ligado à característica de atuação do MMA, voltada para a 
formulação de políticas públicas ambientais e sua implementação, mediante atividades 
de fiscalização, combate a incêndios/queimadas, licenciamento entre outras. 
 
Restos a pagar não processados 
 
O principal avanço ocorreu no âmbito ao FNMC, que após intensas tratativas junto à 
Secretaria de Orçamento Federal/SOF/MP e à STN, com apoio da Setorial 
Orçamentária deste MMA, identificou a necessidade de cancelamento de R$ 1,102 
bilhão empenhado em favor do BNDES. 
 


