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Relatório dos auditores sobre os 
demonstrativos financeiros do Projeto 
“REDD+ em UCs – Projeto Demonstrativo 
de Crédito de Carbono Florestal na Resex 
Tapajós  - Arapiuns” 

Aos: 
Administradores do  
Fundo Brasileiro para Biodiversidade - FUNBIO 
Projeto Redd + UCS -Projeto Demonstrativo de Crédito de Carbono Florestal na Resex 
Tapajós – Arapiuns   
Rio de Janeiro – RJ 

Examinamos os demonstrativos financeiros do Projeto Redd + UCS - Projeto Demonstrativo de 
Crédito de Carbono Florestal na Resex Tapajós – Arapiuns (“Projeto”), executado pelo Fundo 
Brasileiro para Biodiversidade – FUNBIO (“Entidade”), financiado integralmente com recursos do 
Acordo de Financiamento nº 14062962 da ICCO Foundation, para o período de 01 de janeiro a 31 
de dezembro de 2015, assim como o resumo das principais políticas contábeis e demais notas 
explicativas. Os demonstrativos financeiros foram elaborados pela administração usando a base 
contábil de recebimentos e pagamentos descrita na Nota Explicativa nº. 4. 

Responsabilidade da Administração sobre os demonstrativos financeiros 
A administração da Projeto é responsável pela elaboração e adequada apresentação desses 
demonstrativos financeiros, de acordo com a base contábil de recebimentos e pagamentos descrita 
na Nota Explicativa nº. 4.  

Isso inclui determinar que a base contábil de recebimentos e pagamentos é uma base aceitável para 
a elaboração dos demonstrativos financeiros nas circunstâncias, assim como para os controles 
internos que a administração determinou serem necessários para permitir a elaboração de 
demonstrativos financeiros livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. 

Responsabilidade dos auditores independentes 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre os demonstrativos financeiros com 
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento das exigências éticas pelos auditores e que a 
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que os 
demonstrativos financeiros estão livres de distorção relevantes.  

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e divulgações apresentados nos demonstrativos financeiros. Os procedimentos 
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selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 
relevante nos demonstrativos financeiros, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Nessas avaliações de risco, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e 
a adequada apresentação dos demonstrativos financeiros do Projeto para planejar procedimentos 
de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião 
sobre a efetividade desses controles internos do Projeto. Uma auditoria inclui, também, a avaliação 
da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela 
administração, bem como a avaliação da apresentação dos demonstrativos financeiros tomados em 
conjunto. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião de auditoria. 

Opinião 
Em nossa opinião, os demonstrativos financeiros do Projeto Redd + UCS - Projeto 
Demonstrativo de Crédito de Carbono Florestal na Resex Tapajós – Arapiuns, apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, os recebimentos e pagamentos realizados 
durante o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2015, de acordo com a base contábil 
descrita na Nota Explicativa nº. 4. 

Outros assuntos 
Base de elaboração dos demonstrativos financeiros 
Sem modificar nossa opinião, chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº. 4 aos 
demonstrativos financeiros, que descreve sua base de elaboração. Os demonstrativos financeiros 
foram elaborados para fornecer informações para o doador de recursos do Projeto. 
Consequentemente, os demonstrativos financeiros podem não servir para outras finalidades. 

Auditoria dos demonstrativos financeiros do exercício anterior 
Os demonstrativos financeiros do Projeto REDD+ em UCs – Demonstrativo de Crédito de 
Carbono Florestal na Resex Tapajós – Arapiuns, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2014, foram examinados por outros auditores independentes, que emitiram relatório sem 
ressalvas em 17 de abril de 2015.  

Rio de Janeiro, 04 de março de 2016. 

 

Ana Cristina Linhares Areosa 
Contadora CRC RJ-081.409/O-3 

 

Grant Thornton Auditores Independentes 
CRC SP-025.583/O-1 “S” – RJ 
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Aportes Valor € Valor R$ Taxa de câmbio
       Recursos aportados pelo ICCO 225.000,00€   794.233,55R$    3,52992689
       Rendimento 8.508,63€        30.034,84R$      

Subtotal aportes 233.508,63€   824.268,39R$   

Despesas Valor € Valor R$
       FUNBIO 33.988,64€      119.977,40R$    
       Biofílica 47.940,83€      169.227,62R$    
       CEES|CU 38.659,60€      136.465,57R$    
       Auditoria anual 4.873,86€        17.204,37R$      
       Contingência de projeto 19.693,74€      69.517,45R$      

Subtotal despesas 145.156,66€   512.392,41R$   

Valor € Valor R$
Saldo em 31 de dezembro de 2015 88.351,97€      311.875,98R$   

Observação:
(a) O quadro acima não contempla a variação cambial do período no montante de aproximadamente R$ 3 mil.
(b) A valor em Euros foi apurado considerando a taxa média do Euro do ano de 2015.

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Número do Projeto: 78-05-01-011
Nome do Projeto: REDD+Tapajos-Arapiuns Rainforest Standard Brazil
Datas do Projeto: 1º de agosto de 2014 a 31 de dezembro de 2015
Relatório Financeiro de 1º de agosto de 2014 a 31 de dezembro de 2015
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FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Número do Projeto: 78-05-01-011
Nome do Projeto: REDD+Tapajos-Arapiuns Rainforest Standard Brazil
Datas do Projeto: 1º de agosto de 2014 a 31 de dezembro de 2015
Relatório Financeiro de 1º de agosto de 2014 a 31 de dezembro de 2015

DESCRIÇÃO
FUNBIO VALOR € % VALOR € VALOR R$ VALOR € VALOR R$ VALOR € VALOR R$ % VALOR €

Atividade organizacional Fundos de despesa 33.887,64 € 13,56% -€                                    -R$                        34.082,29€                       113.929,57R$            34.082,29€                       113.929,57€              101% 194,65-€                    
Viagens 3.340,00 € 1,34% 1179,88 (b) 3.766,43R$              714,67€                            2.281,40R$                1.894,55€                         6.047,83R$                57% 1.445,45€                 

Subtotal diretas 37.227,64 € 14,89% 1.179,88€                          3.766,43R$              34.796,96€                       116.210,97€              35.976,84€                       119.977,40R$            97% 1.250,80€                 

BIOFILICA VALOR € % VALOR € VALOR R$ VALOR € VALOR R$ VALOR € VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$
Atividade organizacional Fundos de despesa 9.880,73€                         3,95% -€                                    -R$                        9.880,73€                         30.128,07R$              9.880,73€                         30.128,07R$              100% -€                           
Mapeamento de área protegida 8.473,92€                         3,39% -€                                    -R$                        8.473,92€                         25.838,46R$              8.473,92€                         25.838,46R$              100% -€                           
PAMP-Plus 38.028,57€                       15,21% -€                                    -R$                        25.806,47€                       78.688,43R$              25.806,47€                       78.688,43R$              68% 12.222,10€               
PA Déficit de melhores práticas de orçamento 5.630,68€                         2,25% -€                                    -R$                        -€                                   -R$                          -€                                   -R$                          0% 5.630,68€                 
PA Crédito de carbono 10.757,58€                       4,30% -€                                    -R$                        -€                                   -R$                          -€                                   -R$                          0% 10.757,58€               
TAER Validação de projeto 19.044,96€                       7,62% -€                                    -R$                        -€                                   -R$                          -€                                   -R$                          0% 19.044,96€               

Subtotal diretas 91.816,44€                       36,73% -€                                    -R$                        44.161,12€                       134.654,96R$            44.161,12€                       134.654,96R$            48% 47.655,32€              
Taxa de administração - Biofilica (10%) 9.181,64€                         3,67% -€                                    -R$                        4.416,11€                         13.465,50R$              4.416,11€                         13.465,50R$              48% 4.765,53€                 
Impostos - Biofilica (14.25%) 14.392,23€                       5,76% -€                                    -R$                        6.922,26€                         21.107,16R$              6.922,26€                         21.107,16R$              48% 7.469,97€                 

Subtotal indiretas 23.573,87€                       9,43% -€                                    -R$                        11.338,37€                       34.572,66R$              11.338,37€                       34.572,66R$              48% 12.235,50€              
Total: Diretas e Indiretas 115.390,31€                     46,16% -€                                    -R$                        55.499,49€                       169.227,62R$            55.499,49€                       169.227,62R$            48% 59.890,82€              

-€                                   -R$                          
MARKIT VALOR € % VALOR € VALOR R$ VALOR € VALOR R$ VALOR € VALOR R$ % VALOR €

Ampliação de registro 7.440,00€                         2,98% -€                                    -R$                        -€                                   -R$                          -€                                   -R$                          0% 7.440,00€                 
Subtotal diretas 7.440,00€                         2,98% -€                                    -R$                        -€                                   -R$                          -€                                   -R$                          0% 7.440,00€                 

-€                                   -R$                          
RFSMU VALOR € % VALOR € VALOR R$ VALOR € VALOR R$ VALOR € VALOR R$ % VALOR €

Mapeamento de área protegida 1.336,00€                         0,53% -€                                    -R$                        -€                                   -R$                          -€                                   -R$                          0% 1.336,00€                 
PA Revisão do planejamento da administração 1.336,00€                         0,53% -€                                    -R$                        -€                                   -R$                          -€                                   -R$                          0% 1.336,00€                 
PAMP-Plus 1.670,00€                         0,67% -€                                    -R$                        -€                                   -R$                          -€                                   -R$                          0% 1.670,00€                 
PA Revisão do orçamento de melhores práticas 1.670,00€                         0,67% -€                                    -R$                        -€                                   -R$                          -€                                   -R$                          0% 1.670,00€                 
PA Déficit de orçamento de melhores práticas 1.002,00€                         0,40% -€                                    -R$                        -€                                   -R$                          -€                                   -R$                          0% 1.002,00€                 
PA Crédito de carbono 1.670,00€                         0,67% -€                                    -R$                        -€                                   -R$                          -€                                   -R$                          0% 1.670,00€                 
TAER Validação de projeto 1.670,00€                         0,67% -€                                    -R$                        -€                                   -R$                          -€                                   -R$                          0% 1.670,00€                 
RFSMU e desenvolvimento de website 5.010,00€                         2,00% -€                                    -R$                        -€                                   -R$                          -€                                   -R$                          0% 5.010,00€                 
Viagens 3.715,75€                         1,49% -€                                    -R$                        -€                                   -R$                          -€                                   -R$                          0% 3.715,75€                 

Subtotal diretas 19.079,75€                       7,63% -€                                    -R$                        -€                                   -R$                          -€                                   -R$                          0% 19.079,75€              
-€                                   -R$                          

ICCO VALOR € % VALOR € VALOR R$ VALOR € VALOR R$ VALOR € VALOR R$ % VALOR €
Viagens 5.000,00€                         2,00% -€                                    -€                                   -R$                          -€                                   -R$                          0% 5.000,00€                 

Subtotal diretas 5.000,00€                         2,00% -€                                    -R$                        -€                                   -R$                          -€                                   -R$                          0% 5.000,00€                 
-€                                   -R$                          

Assistência técnica (CEES|CU) VALOR € % VALOR € VALOR R$ VALOR € VALOR R$ VALOR € VALOR R$ % VALOR €
Subtotal diretas 41.862,30€                       16,74% 2.182,46€                          6.772,54R$              40.118,58€                       129.693,03R$            42.301,04€                       136.465,57R$            101% 438,74-€                    

-€                                   -R$                          
Other VALOR € % VALOR € VALOR R$ VALOR € VALOR R$ VALOR € VALOR R$ % VALOR €

Auditoria anual 5.000,00€                         2,00% -€                                    -R$                        5.000,00€                         17.204,37R$              5.000,00€                         17.204,37R$              100% -€                           
Subtotal diretas 5.000,00€                         2,00% -€                                    -R$                        5.000,00€                         17.204,37€                5.000,00€                         17.204,37R$              100% -€                           

-€                                   -R$                          
VALOR € % VALOR € VALOR R$ VALOR € VALOR R$ VALOR € VALOR R$ % VALOR €

Contingência de projeto 19.000,00€                       7,60% 6.243,06€                          19.929,25R$            12.756,93€                       49.588,20R$              19.000,00€                       69.517,45R$              100% 0,00€                         
Subtotal contingências 19.000,00€                       7,60% 6.243,06€                          19.929,25R$            12.756,93€                       49.588,20R$              19.000,00€                       69.517,45R$              100% 0,00€                         

TOTAL 250.000,00€                     100% 9.605,40R$                        30.468,22R$            148.171,97€                    481.924,19R$            157.777,37€                    512.392,41R$            63% 92.222,63€              

Observação:
(a) O valor em Euros foi apurado considerando a taxa efetiva do Euro na data da entrada dos recursos.
(b) Valor não contemplado no relatório referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, visto que o mesmo estava sob a forma de adiantamento concedido.

SALDOSORÇAMENTO Despesas até 31 de dezembro de 2014
Despesas de 01 de janeiro  a 

31 de dezembro de 2015 TOTAL DE DESPESAS
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Notas explicativas aos demonstrativos 
financeiros do Projeto para o período de 01 
de janeiro a 31 de dezembro de 2015 

1. Contexto operacional do agente executor do Projeto 
O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (“ Funbio”), é uma associação civil privada sem fins 
lucrativos, em operação desde 1996. É um mecanismo financeiro inovador, criado para 
desenvolver estratégias que contribuam para a implementação da Convenção sobre Diversidade 
Biológica (CDB) no Brasil. Atua como parceiro estratégico dos setores público e empresarial e da 
sociedade civil, em iniciativas que consolidam políticas de conservação, viabilizam programas de 
financiamento ambiental e também investimentos socioambientais de empresa, redução e 
mitigação de seus impactos, e no cumprimento de suas obrigações legais.  

Em quase 20 anos, o Funbio já administrou US$ 579,3 milhões, apoiou 235 projetos em 7 biomas, 
170 instituições e 292 áreas protegidas. A instituição integra a Rede de Fundos Ambientais da 
América Latina e do Caribe, com 38 organizações de 31 países, que, desde 1999, já administraram 
mais de US$ 2 bilhões em fundos patrimoniais e extinguíveis. 

O Funbio é também a primeira agência implementadora nacional do Fundo Global para o Meio 
Ambiente (GEF), um dos mais importantes financiadores de projetos ambientais do mundo.  

O Funbio está estruturado em três grandes áreas: 

• Doações Nacionais e Internacionais – projetos financiados por recursos com origem em 
doações privadas e de acordos bi e multilaterais. 

• Obrigações Legais – projetos financiados com origem em obrigações legais como 
compensações ambientais. 

• Projetos Especiais – trabalha no diagnóstico do ambiente financeiro e no desenho de 
mecanismos e ferramentas que viabilizam o acesso a novas fontes.  

A frente da governança do Funbio está o Conselho Deliberativo (CD), que reúne 16 membros dos 
setores acadêmico, ambiental, empresarial, e é responsável pela definição da estratégia e pela 
direção geral da organização. Reúne-se três vezes ao ano e avalia rumos estratégicos e gestão 
institucional: estabelece uma política geral, define metas e prioridades, transformadas em ações pela 
sua Secretaria Executiva. O CD aprova planos operacionais anuais, políticas de investimento e 
projetos desenvolvidos. Os Conselheiros participam de modo voluntário, aportando suas 
experiências e conhecimento. O Conselho Deliberativo organiza-se em Comissões que tratam de 
questões específicas, como as comissões Executivas, Técnicas de Projetos, de Finanças e Auditoria 
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e de Gestão de Ativos.  Já o Conselho Consultivo (CC) é integrado por 34 ex-conselheiros e 
lideranças convidadas e atua no aconselhamento técnico. 

2. Descrição do programa 
O Projeto REDD+ em UCs – Projeto Demonstrativo de Crédito de Carbono Florestal na Resex 
Tapajós - Arapiuns é fruto de uma parceria entre Associação Tapajoara, o Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) e 
Center for Environment, Economy and Society da Universidade de Columbia (CEES), com apoio 
técnico da Biofílica Investimentos Ambientais S.A. e financiado com recursos da ICCO 
Foundation no valor de EUR 250,000.00.  

O projeto tem como objetivos a implantação de um projeto demonstrativo de Carbono Florestal 
com a utilização do sistema de Créditos de Áreas Protegidas do Rainforest Standard, como 
alternativa de financiamento das atividades do Plano de Manejo da Reserva Extrativista Tapajós-
Arapiuns. 

A Resex Tapajós – Arapiuns foi escolhida para piloto do projeto por indicação do ICMBio, que 
trabalhou com a RESEX, em conjunto com as comunidades locais e ONGs no desenvolvimento 
de um plano de gestão para a unidade de conservação. 

3. Metas 
O projeto iniciou em julho de 2014 com a apresentação da proposta ao Conselho Deliberativo da 
Reserva Extrativista Tapajós - Arapiuns que concordou com a mesma. Em agosto 2014 foi 
efetivado o memorando de intenções entre o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) e o 
Center for Environment, Economy and Society da Universidade de Columbia (CEES). Em 
outubro de 2014, a ICCO Foundation e o Funbio assinaram o contrato para desenvolver e 
financiar o projeto. Em novembro de 2014, os representantes da CEES estiveram no Brasil e com 
o representante do ICMBio e ao longo de um período de duas semanas realizaram reuniões 
organizacionais com o Funbio, para criar sistemas de relatórios financeiros; com a Comunidade da 
Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns (Tapajoara e ONGs) e representantes do ICMBio para 
apresentar e discutir o projeto, com o ICMBio para discutir o novo plano de gestão. Em dezembro 
de 2014 foi depositada a primeira parcela do financiamento. Nesse mesmo mês, o Funbio e 
Biofílica assinaram um contrato, com o objetivo de promover a elaboração dos trabalhos de 
confecção de um Mapa de Área Protegida e um Documento de Concepção de Projeto para 
elaboração de um Projeto Demonstrativo de Crédito de Carbono Florestal na Reserva Extrativista 
Tapajós-Arapiuns (“Projeto”), seguindo os princípios e critérios apresentados pelo “Rainforest 
Standard for Protected Areas Credit” (“Certificação”).  

Em agosto de 2015, com o trabalho de campo, aproximadamente pela metade, o ICMBio 
suspendeu o projeto em decorrência de protestos indígenas relacionados principalmente com 
questões além do projeto (demarcação de territórios indígenas). Estas circunstâncias não foram 
previstas, e impediu o projeto de completar o trabalho planejado, razão pela qual os investimentos 
ficaram aquém do previsto. Dessa forma, como o Projeto não foi concluído, o Funbio encaminhou 
em 11 de fevereiro de 2016 a prestação de contas final ao doador e aguarda a sua orientação para 
utilização do saldo dos recursos restantes. 
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4. Principais práticas contábeis 

Base de elaboração 
Os demonstrativos financeiros do Projeto foram elaborados sobre a base contábil de fundos 
(caixa), sendo as receitas registradas quando do recebimento dos fundos e as despesas reconhecidas 
quando estas efetivamente representarem aplicações de fundos, de acordo com o estabelecido no 
acordo de doação, datado de 24 de outubro de 2014. 

5. Fundos disponíveis  
Até 31 de dezembro de 2015, os recursos disponíveis e remanescentes nas contas bancárias do 
Projeto, estão apresentadas a seguir: 

Descrição Tipo Em R$ mil 
      
Banco do Brasil - C/C 27.560-3 Conta corrente              119 
Banco do Brasil NY - C/C 06340-3(*) Aplicação financeira            196 
Total de caixa e equivalentes de caixa              315 

(*) Os recursos aportados estão sendo mantidos em conta bancária do Funbio, não destinada 
exclusivamente ao Projeto, com o objetivo de minimizar impactos de variação cambial. Esse 
procedimento foi acordado com o doador, conforme movimentação apresentada abaixo: 

PROJETO Resex Tapajós 
Movimentação aplicação financeira – Banco do Brasil NY – C/C 06340-3 

Descrição da Movimentação Valores em 
Euros mil 

Valores em  
Dólares mil 

Valores em  
R$ mil 

06/10/2015 – Aporte ICCO 55 61 237 
08/12/2015 – Transferência p/ CEES (10) (11) (43) 
Saldo em 31/12/2015 45 50 194 
Variação cambial  - - 2 
Saldo Final 45 50 196 

6. Recursos aportados pela ICCO Foundation 
O Funbio recebeu apoio financeiro através do Acordo de Financiamento nº 14062962 com a 
ICCO Foundation, datado de 24 de outubro de 2014, para desenvolver o Projeto Redd + UCS -
Projeto Demonstrativo de Crédito de Carbono Florestal na Resex Tapajós – Arapiuns. 

Os valores dos recursos aportados quando recebidos/reembolsados foram creditados nas contas 
nº 27.560-3 (conta corrente e aplicação automática) e n° 06340-3, mantidas no Banco do Brasil, 
supridas por recursos da ICCO Foundation. 

Até 31 de dezembro de 2015, foram disponibilizados pela ICCO Foundation, recursos financeiros 
no montante total de EUR 225,000 (duzentos e vinte e cinco mil euros). Durante o exercício de 
2015 foram aportados R$ 409.705,00 (quatrocentos e nove mil setecentos e cinco reais e cinquenta 
e cinco centavos) equivalentes a EUR 105,000 (cento e cinco mil euros).  

Os recursos foram despendidos de acordo com o objetivo especificado no contrato de doação da 
ICCO Foundation. 
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PROJETO Resex Tapajós 
Recursos aportados pela ICCO Foundation 

Data do aporte Valores em 
 R$ mil 

Valores em  
Euros mil 

05/12/2014 384 120 
07/07/2015 173 50 
06/10/2015 237 55 
Total  794 225 

7. Quadro resumo de declarações de gastos 
Abaixo demonstramos por meio de quadro resumo os valores em Reais (R$) referentes ao Acordo 
de Financiamento nº 14062962, Projeto Redd + UCS -Projeto Demonstrativo de Crédito de 
Carbono Florestal na Resex Tapajós – Arapiuns, contendo os valores recebidos pelo Funbio 
oriundos da ICCO Foundation e os gastos incorridos no projeto durante o período de 01 de 
janeiro até 31 de dezembro de 2015: 

PROJETO Resex Tapajós 

Movimentação dos Recursos Em R$ mil 

Saldo em 31/12/2014  358 
Prestações de conta do período (*) (366) 
Prestações de conta em andamento (**) (5) 
Aportes recebidos 410 
Rendimento sobre aplicações 30 
Variação cambial  2 
Despesas financeiras  (1) 
Transferências e desembolsos (***) (113) 
Total – Saldo em conta bancária 315 

(*) Valor referente à prestação de contas enviada pelo Funbio ao doador, referente ao período de 
01 de janeiro até 31 de dezembro de 2015. 

(**) Valor referente à prestação de contas apresentada em março de 2015 de adiantamento 
efetuado em outubro de 2014. 

(***) Recursos referentes ao reembolso de despesas de pessoal do Funbio alocado na execução do 
projeto.  

8. Receitas financeiras 
Até 31 de dezembro de 2015, o total de recursos oriundos de doação aportados ao projeto, e seus 
respectivos rendimentos, foi conforme segue: 

PROJETO Resex Tapajós 
Rendimentos 

Descrição 2015 2014 Total 
  Em R$ mil Em R$ mil Em R$ mil 
Recursos aportados (ICCO Foundation) 410 384 794 
Rendimento do período 28 2 30 
Variação cambial 2 - 2 
Total  440 386 826 
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9. Contingências 
A Administração do Projeto por intermédio de seus assessores jurídicos internos e externos, 
avaliaram a probabilidade de eventuais contingências que possam ocorrer nesse projeto. Até 31 de 
dezembro de 2015 não existia processos contra a Funbio ou para esse Projeto. 

*     *     * 
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