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1. Informações Gerais 
 
 
Particularidades do Ministério das Relações Exteriores – MRE 
  

 
O Ministério das Relações Exteriores é órgão político da Administração direta 

cuja missão institucional é auxiliar o Presidente da República na formulação da política 
exterior do Brasil, assegurar sua execução, manter relações diplomáticas com governos 
de Estados estrangeiros, organismos e organizações internacionais e promover os 
interesses do Estado e da sociedade aos brasileiros no exterior. 

 
O MRE tem como finalidade e área de competência a(o)(s): 
 

 Política internacional; 
 Relações diplomáticas e serviços consulares; 
 Participação em negociações comerciais, econômicas, financeiras, técnicas e 

culturais com estados estrangeiros e organizações internacionais, em articulação 
com os demais órgãos competentes; 

 Programas de cooperação internacional; 
 Apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em agências e 

organismos internacionais e multilaterais; 
 Coordenação das atividades desenvolvidas pelas assessorias internacionais dos 

órgãos e das entidades da administração pública federal; 
 Promoção do comércio exterior, de investimentos e da competitividade internacional 

do País, em coordenação com as políticas governamentais de comércio exterior, 
incluída a supervisão do Serviço Social Autônomo Agência de Promoção de 
Exportações do Brasil - Apex-Brasil, e a presidência do Conselho Deliberativo da 
Apex-Brasil; e 

 Apoio ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República no 
planejamento e coordenação de deslocamentos presidenciais no exterior. 

 
O Ministério das Relações Exteriores - MRE em 2020 contou com 133 (cento e 

trinta e três) Unidades Gestoras - UGs ativas no SIAFI, sendo 25 (vinte e cinco) no país 
e 108 (cento e oito) no exterior, dessas 4 (quatro) operam remotamente. As UGs mp 
exterior são Representações diplomáticas – que são chamadas de postos siafizados, e o 
Escritório Financeiro em Nova York, que operam diretamente no SIAFI. 

 
Vale ressaltar que a operacionalização da execução financeira para estes postos 

siafizados no exterior tem uma rotina diferente dos demais Órgãos que operam no 
Sistema, tendo em vista que o recurso repassado precisa de remessa financeira para o 
exterior por meio de operação de câmbio junto ao Banco do Brasil para que cheguem ao 
Posto na Moeda Local. Para que isto ocorra são abertas contas nos bancos locais onde 
não existe a possibilidade de executar na rede de Banco Oficiais do Brasil. Mediante o 
depósito nas contas são feitos os lançamentos no SIAFI, de forma a produzir informações 
íntegras e tempestivas. 
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2. Resumo das Principais Práticas Contábeis 
 
 

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os 
dispositivos da Lei nº4.320/1964, do Decreto-Lei nº 200/167, do Decreto nº 93.872/1986, 
da Lei nº 10.180/2001 e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
(MCASP – 8º edição) e Manual SIAFI. 

 
As demonstrações contábeis foram levantadas a partir das informações do Sistema 

Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) e consolidam a 
execução orçamentária, financeira e patrimonial das unidades gestoras (UGs) do MRE. 
  

 
 
 
 



BALANÇO PATRIMONIAL 
 

 
Fonte SIAFI 
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OBSERVAÇÃO: O cálculo da análise horizontal é feito dividindo o valor da conta ou subgrupo de contas do exercício atual pelo exercício anterior, menos 
1; 
 
Na análise vertical, calcula-se o percentual de cada conta em relação a um valor-base. Por exemplo:  
 
Caixa e Equivalentes de Caixa – 2020 = R$ 299.334.296,97  
 
TOTAL DO ATIVO 2020 = R$ 3.451.644.002,98 
 
R$ 299.334.296,97/R$ 3.451.644.002,98*100 = 8,67% 
 
Para os cálculos da análise vertical foi considerado como valor-base O VALOR TOTAL DO ATIVO= R$ 3.451.644.002,98 (demonstrado no Quadro 
Balanço Patrimonial Resumido)  



Na aplicação da diretriz do Órgão Central de Contabilidade (STN) para que as 
notas explicativas levem em consideração a relevância, a materialidade e custo benefício 
da informação. Segue abaixo as notas cujas variações são significantes: 
 

Nota Explicativa nº 01  
  Balanço Patrimonial – Caixa e Equivalentes de Caixa 
 

ATIVO 
ESPECIFICAÇÃO 31/12/2020 31/12/2019 AH AV 

ATIVO  CIRCULANTE 328.841.174,73 396.844.673,48 -17,14% 9,53% 

Caixa e Equivalentes de Caixa 299.334.296,97 272.129.100,28 10,00% 8,67% 
Fonte SIAFI – Valores em Reais 
 

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que 
representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade 
e para os quais não haja restrições para uso imediato.   
 
No exercício 2020, a variação apresentada é decorrente da variação cambial, uma vez que 
a maior parte dos recursos estavam em Unidades Gestoras no exterior, sendo que a taxa 
de câmbio que fechou o exercício de 2019 foi de R$ 4,307/USD, passando, no final de 
dezembro de 2020, para R$ 5,196/USD (Fonte: SIAFI, opção >CONCAMBIO), ou seja, 
apresentou variação em 20,65%.  
                                        
Nota Explicativa nº 02 
Balanço Patrimonial – Estoques 
 

 

ATIVO 
ESPECIFICAÇÃO 31/12/2020 31/12/2019 AH AV 

ATIVO  CIRCULANTE 328.841.174,73 396.844.673,48 -17,14% 9,53% 

Estoques 10.991.995,33 91.073.869,08 -87,93% 0,32% 
Fonte SIAFI - Valores em Reais 
 

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela 
entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.   
 

O Ministério das Relações Exteriores utilizava estampilhas físicas para a escrituração dos 
emolumentos consulares. A partir do exercício de 2008, os postos passaram gradualmente 
a utilizar o programa Sistema Consular Integrado (SCI), o qual, dentre outras funções, 
eliminou as estampilhas físicas. Nos exercícios subsequentes outros postos foram se 
integrando ao SCI e consequentemente foram restituindo as estampilhas físicas à 
Coordenação responsável. Em fevereiro de 2020 foram feitas as baixas dos valores que 
estavam registrados no estoque no valor de R$ 99.524.714,00 por meio do documento 
2020PA000001- UG 240005/00001. Essa baixa resultou na diminuição do estoque em 
87,93% em comparação ao exercício anterior. 
 
Nota Explicativa nº 03 
Balanço Patrimonial – Bens Móveis 
  

ATIVO 

ESPECIFICAÇÃO 31/12/2020 31/12/2019 AH AV 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.122.802.828,25 1.764.660.065,27 76,96% 90,47% 

IMOBILIZADO 3.081.269.290,68 1.731.287.121,14 77,98% 89,27% 

Bens Móveis 646.770.881,57 495.114.577,94 30,63% 18,74% 
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Fonte SIAFI- Valores em Reais 
 
 
 

Compreende o valor de aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência 
material e que podem ser transportados pelo próprio movimento ou removidos por forca 
alheia, sem alteração da sua substância ou da destinação econômico-social, que 
constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.   
 
No exercício 2020, o reflexo da variação horizontal de 30,63% é resultado da variação 
cambial dos bens registrados no exterior. A taxa de câmbio que fechou o exercício de 
2019 com valor de venda igual a R$ 4,307/USD, passou no final de dezembro de 2020 
para R$ 5,196/USD (Fonte: SIAFI, opção >CONCAMBIO), ou seja, apresentou variação 
em 20,65%. Também não houve aquisições pelo Ministério nesta proporção no quarto 
trimestre.  
 
Nota Explicativa nº 04 
Balanço Patrimonial – Depreciação Acumulada de Bens Móveis 

 
ATIVO 

ESPECIFICAÇÃO 31/12/2020 31/12/2019 AH AV 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.122.802.828,25 1.764.660.065,27 76,96%  90,47%  

IMOBILIZADO 3.081.269.290,68 1.731.287.121,14 77,98%  89,27%  

Bens Móveis 646.770.881,57 495.114.577,94 
30,63% 

 
40,00%  

18,74%  
 

       7,37%  
(-) Depreciação Acum. de Bens Móveis -254.302.680,93 -181.646.857,91 

Fonte SIAFI- Valores em Reais 

 
O cálculo da depreciação é feito pela metodologia de quotas constantes, que atende ao 
disposto da macro função 02.03.30 da Secretaria do Tesouro Nacional. A Portaria MP nº 
385/2018 tornou obrigatória a implantação do SIADS (Sistema Integrado de Gestão 
Patrimonial) para a administração direta em 2020, o MRE aderiu ao Sistema, entretanto, 
a implantação ainda está em curso devido às dificuldades geradas pela pandemia em 2020, 
bem como, a necessidade de finalizar o inventário da SERE. Para os Postos no exterior 
está dependendo de confirmações da STN a respeito do uso de moeda estrangeira. A 
estimativa é que, assim que a implantação for finalizada na SERE, será iniciada pelos 
menos com os postos, que estão com as planilhas totalmente conciliadas com o SIAFI. A 
setorial contábil do MRE intensificará as ações de monitoramento e orientação para que 
as unidades ajustem o registro da depreciação nos anos seguintes. 
 
No que se refere à amortização tratada na macrofunção 02.03.30 – Depreciação, 
amortização e Exaustão na Administração Direta, União, Autarquias e Fundações 
Públicas, o item 13-3, diz que “o método de amortização deve ser compatível com a vida 
útil econômica do ativo e aplicado uniformemente durante esse período”, o que no caso 
dos intangíveis de vida definida, considerando 12 meses, o valor mensal seria o valor do 
item dividido por 12. Para a apropriação da amortização, temos a situação INT001- 
Apropriação de amortização dos bens intangíveis - do exercício, INT007 – Apropriação 
dos bens intangíveis – ajuste de exercícios anteriores. A setorial contábil do MRE vai 
sugerir a implantação da amortização no ano de 2021. 
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Nota Explicativa nº 05 
Balanço Patrimonial – Ajustes de Exercícios Anteriores 
 
 
Esta conta registra o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da 
retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam ser 
atribuídos a fatos subsequentes.  
 
Setenta e três unidades gestoras encerraram o exercício de 2020 com saldo nessa conta, 
desse total 31 justificaram os lançamentos feitos com reflexo contábil, em resposta às 
Circulares Telegráficas, relativas ao encerramento do exercício de 2020. É importante 
lembrar, que ajuste diminutivo relativo a erros de registro de despesas efetuadas nos 
exercícios anteriores para abatimento na conta banco oficial, por meio dos eventos 
700810 e 560500 aumenta o saldo nessa conta. 
 
 
Nota Explicativa nº 06 
Balanço Patrimonial – Resultados Acumulados 
 
Esse grupo de contas é composto pelo saldo remanescente dos Superávits Acumulados 
do MRE.  
 
A variação aumentativa de 64,49% de 2019 para 2020 se deve ao processo automático 
SIAFI da abertura e encerramento de exercício, pois o saldo da subconta Superávit do 
Exercício, no encerramento do exercício é incorporado na subconta Superávits de 
Exercícios Anteriores na abertura do novo exercício. No ano de 2020 o valor de 
Resultados Acumulados foi de R$ 3.196.184.774,92, que significa 92,60% do total do 
Passivo e Patrimônio Líquido do órgão. 
 
 
 


