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Relatório do auditor independente sobre o demonstrativo financeiro do Projeto
“Estratégias de Conservação, Restauração e Manejo para a Biodiversidade da
Caatinga, Pampa e Pantanal - GEF Terrestre”

Aos
Administradores do
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Projeto “Estratégias de Conservação, Restauração e Manejo para a Biodiversidade da Caatinga,
Pampa e Pantanal - GEF Terrestre”
Rio de Janeiro - RJ

Opinião

Examinamos o demonstrativo financeiro do Projeto “Estratégias de Conservação, Restauração e
Manejo para a Biodiversidade da Caatinga, Pampa e Pantanal - GEF Terrestre” (“GEF Terrestre” ou
“Projeto”), gerido pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO (“Instituição”), financiado com
recursos do contrato celebrado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (“BID”), para o
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, assim como o resumo das principais práticas
contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, o demonstrativo financeiro acima referido apresenta adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, os recebimentos e os pagamentos realizados durante o período de 1º de janeiro
a 31 de dezembro de 2019, de acordo com o contrato celebrado com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento e com a base contábil de recebimentos e pagamentos descrita na Nota Explicativa
no 3.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria do demonstrativo financeiro”. Somos
independentes em relação ao Projeto, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
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Ênfase - base de elaboração e apresentação do demonstrativo financeiro do Projeto e restrição
de uso

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa no 3 ao demonstrativo financeiro do Projeto, que
descreve a base de elaboração a apresentação desse demonstrativo financeiro, elaborada para
auxiliar o FUNBIO a demonstrar o cumprimento das cláusulas para elaboração de demonstrativos
financeiros do Projeto. Consequentemente, o demonstrativo financeiro do Projeto pode não servir
para outras finalidades. Dessa forma, nosso relatório destina-se exclusivamente para atendimento ao
contrato celebrado com o BID. Nossa opinião não está modificada em relação a este assunto.

Responsabilidades da administração e da governança pelo demonstrativo financeiro

A administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação desse
demonstrativo financeiro de acordo com a base contábil de recebimentos e pagamentos descrita na
Nota Explicativa no 3 e com as cláusulas do contrato celebrado com o BID. Isso inclui determinar que
a base contábil de recebimentos e pagamentos é uma base aceitável para a elaboração do
demonstrativo financeiro nas circunstâncias, assim como para os controles internos que a
administração determinou serem necessários para permitir a elaboração do demonstrativo financeiro
livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração do demonstrativo financeiro, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade do Projeto continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração do demonstrativo
financeiro, a não ser que a administração pretenda encerrar o Projeto, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento do Projeto.

Os responsáveis pela governança do Projeto são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração do demonstrativo financeiro.

Tal como descrito na Nota Explicativa no 2, o demonstrativo financeiro foi elaborado sobre a base
contábil de fundos (caixa). A base contábil de fundos reconhece as transações e os fatos somente
quando os recursos (incluindo o equivalente aos fundos) são recebidos ou pagos pelo Projeto e não
quando resultam, auferem ou se originam de direitos ou obrigações, ainda que não se tenha
produzido uma movimentação de fundos (caixa).

Responsabilidades do auditor pela auditoria do demonstrativo financeiro

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que o demonstrativo financeiro, tomado em
conjunto, está livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base no referido demonstrativo financeiro.



3

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
e com os requisitos específicos de auditoria contemplados nas cláusulas do contrato celebrado com o
BID, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso:

· Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante no demonstrativo financeiro,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

· Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Instituição.

· Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas (descritas na nota explicativa no 3 e as
respectivas divulgações feitas pela administração.

· Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional do Projeto. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações no demonstrativo
financeiro ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Projeto a não mais se manter em
continuidade operacional.

· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo do demonstrativo financeiro, inclusive as
divulgações e se o demonstrativo financeiro representa as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham
sido identificadas durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2020.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Walter G. Neumayer
Contador CRC-RJ091659/O-0
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Contrato: GRT/FM-16661-BR
Projeto: Estratégias de Conservação, Restauração e Manejo para a Biodiversidade da Caatinga, Pampa e Pantanal

GEF Terrestre
Executor: Fundo Brasileiro para a Biodiversidade

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de

2019
Período de 01 de janeiro a 31 de

dezembro de 2018
(Data do encerramento do período atual)

RECURSOS RECEBIDOS BID Contrapartida TOTAL BID Contrapartida TOTAL

Acumulado ao começo do período        150.000,00                165,39     150.165,39                        -                         -                    -

Durante o período   -    Subtotal          96.985,03 3.977,86     100.962,89 150.000,00 165,39 150.165,39

Desembolsos Fundo Rotativo/Adiantamento/Reembolso - BID          96.985,03                           -       96.985,03 150.000,00 - 150.000,00
A reembolsar                           -                          -                        -                        -                           -                       -

(*) Juros Recebidos e outros
No exercício   ==>                           - 3.977,86         3.977,86                        - 165,39 165,39

Ajuste exerc. anterior ==>                           -                           -                        -                        -                         -                    -

Desembolso de Recursos Próprios – Contrapartida
No exercício   ==>                           -                           -                        -                        -                           -                    -

Ajuste de 2019 ==>                          -                           -                        -                        -                         -                    -

Total Recursos Recebidos        246.985,03             4.143,25     251.128,28 150.000,00 165,39 150.165,39

DESEMBOLSOS EFETUADOS
Acumulado ao começo do período - - - - - -
Durante o período    -    Subtotal        250.633,48                          -     250.633,48                        -                           -                       -

Solicitação de Desembolso apresentados dentro do período - BID e Contrapartida        119.371,42                          -     119.371,42                          -                           -                       -

Pagos Pendentes de Comprovação/Justificação – BID
No exercício   ==>        131.262,06                          -     131.262,06                        -                           -                       -

Ajuste de 2019 ==>                           -                           -                        -                       -                           -                       -

Pagos Pendentes de Comprovação/Justificação –
Contrapartida

No exercício   ==>                           -                          -                        -                        -                           -                     -

Ajuste de 2019  ==> - - - - - -

Total Desembolsado        250.633,48                          -     250.633,48                        -                           -                     -

SALDO DISPONÍVEL AO FINAL DO PERÍODO (**)         (3.648,45)             4.143,25             494,80 150.000,00 165,39 150.165,39

As notas explicativas são parte integrante destes Demonstrativos Financeiros.
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Observações:
(*) Os Juros Recebidos e outros referem-se aos valores de rendimento de aplicações financeiras auferidos durante o período.

(**) Em 31 de dezembro de 2018, o valor de US$ 150.165,39 está composto, conforme segue:
Descrição Em US$
Valor Desembolsado ao Projeto em 2018                          150.000,00
Rendimentos de aplicações financeiras                                 165,39
Saldo em conta corrente em 31/12/2018 150.165,39

Observação: As tarifas bancárias no total de US$682,02 não foram informadas para composição do Fluxo de Caixa de 2018, uma vez que não
devem ser considerados em Recursos Recebidos os valores à débito.

(**) Em 31 de dezembro de 2019, o valor de US$ 494,80 está composto, conforme segue:
Descrição Em US$
Saldo em conta corrente em 31/12/2018                          150.165,39
Valor Reembolsado ao Funbio em 2019 (I)                            96.985,03
Despesas justificadas em 2019 (Reembolso) (I)                           (96.985,03)
Despesas justificadas em 2019                           (22.386,39)
Despesas pendente de justificativa em 2019                         (131.262,06)
Rendimentos de aplicação financeira de 2019                              4.770,40
Tarifas Bancárias de 2018 e 2019                                (792,54)
Saldo em conta corrente em 31/12/2019                                 494,80

Observação: O valor de US$96.985,03 é referente as despesas do Projeto incorridas antes do primeiro desembolso do BID e pagas pelo Funbio.
Consequentemente, o valor foi reembolsado diretamente na conta do Funbio.

Observação2: As tarifas bancárias no total de US$792,54 são referentes aos períodos de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 e 2018
(US$110,52 e US$682,02 respectivamente).

Observação3: Não foram considerados os ajustes a serem realizados em 2020 no total de US$1.523,94, referentes à adiantamentos de viagem
sem prestação de contas, bem como despesas do Projeto pagas pelo Funbio em 2019, transferidas em 2020.
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Observação4: Considerando os desembolsos/reembolsos e as despesas incorridas, ocorre uma falta de liquidez no período, sendo necessária a
utilização temporária de US$3.648,45 dos rendimentos das aplicações financeiras, visto que é necessário atingir no mínimo 80% de execução do
valor desembolsado para solicitar novos recursos ao BID.

Observação5: Foi enviada ao BID uma Justificativa de Gastos em 09 de janeiro de 2020 em que constaram despesas incorridas até novembro
de 2020, no total de US$105.568,04. Portanto, a diferença de US$25.964,02 é referente as despesas de dezembro de 2019 que serão
apresentadas em 2020.

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2020

                             Rosa Maria Lemos de Sá                      Aylton Coelho Costa Neto
                                   Secretária Geral       Superintendente de Planejamento e Gestão
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Contrato: GRT/FM-16661-BR
Projeto: Estratégias de Conservação, Restauração e Manejo para a Biodiversidade da Caatinga, Pampa e Pantanal

GEF Terrestre
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS ACUMULADOS

Valores em US$

CONCEITO
Orçamento Vigente

Acumulado até o
período Anterior

(2018)
Movimento no Exercício 2019 Acumulado até o Exercício

2019 Orçamento a Realizar

BID Contrap Total Projeto BID
Contr

ap.
Local

TOTAL BID
Contra

p.
Local

TOTAL BID
Contra

p.
Local

TOTAL BID Contrap Total Projeto

I. Custos
Diretos

28.886.000,
00

159.150.000,
00

188.036.000,
00 0,00 0,00 0,00 219.003,1

3 0,00 219.003,1
3

219.003,1
3 0,00 219.003,1

3
28.666.996,

87
159.150.000,

00
187.816.996,

87
Criação de

novas áreas
protegi

2.830.265,0
0 9.130.000,00 11.960.265,0

0 0,00 0,00 0,00 16.278,62 0,00 16.278,62 16.278,62 0,00 16.278,62 2.813.986,3
8 9.130.000,00 11.943.986,3

8

Manejo de
unidades de

conserv

12.736.193,
00

98.310.000,0
0

111.046.193,
00 0,00 0,00 0,00 70.277,13 0,00 70.277,13 70.277,13 0,00 70.277,13 12.665.915,

87
98.310.000,0

0
110.975.915,

87

Recuperação
de áreas

degradada

6.572.360,0
0

24.720.000,0
0

31.292.360,0
0 0,00 0,00 0,00 54.019,59 0,00 54.019,59 54.019,59 0,00 54.019,59 6.518.340,4

1
24.720.000,0

0
31.238.340,4

1

Monit dos
riscos de
extinção

5.660.530,0
0

20.000.000,0
0

25.660.530,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.660.530,0

0
20.000.000,0

0
25.660.530,0

0

Comunc e
integra com
comunidade

1.086.652,0
0 6.990.000,00 8.076.652,00 0,00 0,00 0,00 78.427,79 0,00 78.427,79 78.427,79 0,00 78.427,79 1.008.224,2

1 6.990.000,00 7.998.224,21

II.
Administraçã
o do Projeto

3.735.820,0
0 0,00 3.735.820,00 0,00 0,00 0,00 31.630,35 0,00 31.630,35 31.630,35 0,00 31.630,35 3.704.189,6

5 0,00 3.704.189,65

Administração
e

coordenação

3.260.820,0
0 0,00 3.260.820,00 0,00 0,00 0,00 30.263,75 0,00 30.263,75 30.263,75 0,00 30.263,75 3.230.556,2

5 0,00 3.230.556,25

Monit,
avaliação e

auditoria
475.000,00 0,00 475.000,00 0,00 0,00 0,00 1.366,60 0,00 1.366,60 1.366,60 0,00 1.366,60 473.633,40 0,00 473.633,40

TOTAIS 32.621.820,
00

159.150.000,
00

191.771.820,
00 0,00 0,00 0,00 250.633,4

8 0,00 250.633,4
8

250.633,4
8 0,00 250.633,4

8
32.371.186,

52
159.150.000,

00
191.521.186,

52
PARI-PASSU

% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0
% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,1% 0,8% 0,0% 0,1% 99,2% 100,0% 99,9%

As notas explicativas são parte integrante destes Demonstrativos Financeiros.
Rio de Janeiro, 10 de junho de 2020

                             Rosa Maria Lemos de Sá                      Aylton Coelho Costa Neto
                                   Secretária Geral       Superintendente de Planejamento e Gestão
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1. Contexto Operacional

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, FUNBIO, cuja sede está localizada na Rua Voluntários da Pátria,
286 - 5º andar, Botafogo - Rio de Janeiro - RJ, é uma associação civil privada sem fins lucrativos, que iniciou
sua operação em 1996.

É um mecanismo financeiro inovador, criado para desenvolver estratégias que contribuam para a
implementação da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) no Brasil. Ao longo dos seus 23 anos de
operação, o FUNBIO atua como parceiro estratégico do setor privado, de diferentes órgãos públicos
estaduais e federais e da sociedade civil organizada.

Entre as principais atividades realizadas estão a gestão financeira de projetos, o desenho de mecanismos
financeiros e estudos de novas fontes de recursos para a conservação, além de compras e contratações de
bens e serviços. Desde o início das atividades, em 1996, o FUNBIO já apoiou 291 programas e projetos que
beneficiaram 248 instituições em todo o país e 334 Unidades de Conservação. O Funbio é credenciado como
agência implementadora do GEF – Global Environment Facilty e do GCF – Green Climate Fund.

2. Descrição do Projeto

O Projeto Estratégias de Conservação, Restauração e Manejo para a Biodiversidade da Caatinga, Pampa e
Pantanal: GEF Terrestre, visa promover a conservação da biodiversidade da Caatinga, Pampa e
Pantanal, por meio de três estratégias principais:

(1) Expansão e consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), incluindo a
criação de novas Unidades de Conservação e promovendo aumento da efetividade de conservação
das já existentes;

(2) Restauração da vegetação nativa; e
(3) Planos de Ação Nacionais de espécies ameaçadas.

Sua implementação ocorre em parceria com o ICMBio, JBRJ, e órgãos estaduais de meio ambiente, sob
coordenação técnica do Ministério do Meio Ambiente e cuja execução será realizada pelo Funbio. O Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) é a agência implementadora dos recursos da doação do Fundo
Mundial para o Meio Ambiente (GEF, sigla em inglês para  Global Environment Facility Trust Fund), que
totalizam US$ 32,621 milhões para serem executados ao longo de cinco anos, contados a partir da
assinatura do contrato, em maio de 2018.

Em 2019 houve o reembolso ao Funbio no valor de US$96.985,03 referentes as despesas custeadas antes
do primeiro desembolso do Projeto (2018 – US$150.000,00). Foi encaminhado ao doador o pedido do 2º
desembolso no valor de US$623.850,19 e executados em 2019 US$153.648,45, sendo US$4.048,36 de
reembolso ao Funbio (2018 – US$92.936,67 de reembolso ao Funbio), com a realização de diversas
atividades como:

· 3ª Reunião do Comitê Estratégico;
· Aprovação do Manual Operacional do Projeto (MOP) e do Plano de Aquisições (PA);
· Lançamento de três Chamadas de Projeto para Recuperação de Áreas Degradadas na Caatinga, Pampa
e Pantanal;
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· 1ª Reunião da Câmara Técnica;
· Apoio à realização e participação na Conferência Internacional de Incêndios Florestais – Wildfire;
· Três capacitações para os gestores das UCs apoiadas pelo projeto no Sistema de Análise e
Monitoramento da Gestão (SAMGe).

3. Principais Políticas Contábeis

3.1 Base de Elaboração
O demonstrativo financeiro do Projeto foi elaborado sobre a base contábil de recebimentos e pagamentos,
sendo as receitas registradas quando do recebimento dos fundos (recursos) e as despesas reconhecidas
quando estas efetivamente representarem despesas pagas em dinheiro (caixa). Essa prática contábil difere
das práticas contábeis aplicáveis no Brasil, segundo as quais as transações devem ser registradas na medida
em que incorrerem, e não quando de seu pagamento. A administração da Instituição aprovou a emissão deste
demonstrativo financeiro em 10 de junho de 2020.

3.2 Unidade Monetária
Os desembolsos em dólares efetuados pelo BID são creditados, com prévia liquidação do contrato de câmbio
por parte do Banco Beneficiário (Banco do Brasil), na conta específica para gestão destes recursos em moeda
local (Real). Para o cálculo da conversão de gastos efetuados em moeda local para a moeda do convênio
(dólar dos Estados Unidos da América) se aplica a mesma taxa de câmbio utilizada para conversão dos
recursos desembolsados na moeda da contribuição para a moeda do país do beneficiário ou do Órgão
Executor.

No registro do aporte local (contrapartida), para o cálculo da conversão de gastos efetuados em moeda local
para a moeda do convênio (dólar dos Estados Unidos da América) se aplica a taxa de câmbio vigente na data
de apresentação do pedido de reembolso ao BID.

4. Fundos Disponíveis
Os fundos disponíveis em 31 de dezembro de 2019 estão depositados na conta bancária do Projeto e incluem
as receitas geradas por rendimentos de aplicações financeiras.

                                                                                                                                    Em US$
Dados da conta 2019 (II) 2018 (I)

Conta Bancária nº 24127-7       2.018,74 149.483,37
Total 2.018,74 149.483,37

 (I): Durante o ano de 2018 foram debitadas tarifas bancárias no total de US$682,02, mas não foram
informadas para composição do Fluxo de Caixa de 2018, uma vez que não devem ser considerados em
Recursos Recebidos valores à débito, sendo esse valor considerado no ano de 2019. Portanto, essa é a
diferença entre o saldo em conta para a Demonstração de Fluxos de Caixa, conforme segue demonstrativo:
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Descrição Em US$
Valor Desembolsado ao Projeto em 2018 150.000,00
Tarifas Bancárias de 2018 -682,02
Rendimentos de aplicação financeira 165,39
Saldo em conta corrente em 31/12/2018 149.483,37

 (II): Durante o ano de 2019 foram debitadas tarifas bancárias no total de US$110,52. Em 2019 ocorreram
adiantamentos de viagem sem prestação de contas no valor de US$89,73. Ocorreram também despesas
do Projeto que foram pagas pelo Funbio em 2019 no total de US$1.613,67, transferidas em 2020 para o
Funbio. Portanto, a diferença de US$1.523,94 entre o saldo em conta para a Demonstração de Fluxos de
Caixa é referente aos acertos a serem realizados, conforme segue demonstrativo abaixo:

Descrição Em US$
Saldo em conta corrente em 31/12/2018 149.483,37
Valor Reembolsado ao Funbio em 2019 96.985,03
Despesas justificativas em 2019 (Reembolso) -96.985,03
Despesas justificadas em 2019 -22.386,39
Despesas pendente de justificativa em 2019 -131.262,06
Tarifas Bancárias de 2019 -110,52
Rendimentos de aplicação financeira de 2019 4.770,40
Adiantamentos de viagem à prestar contas em 2020 -89,73
Despesas do Projeto pagas pelo Funbio em 2019,
transferidas em 2020 1.613,67

Saldo em conta corrente em 31/12/2019 2.018,74

Observação: Durante os anos de 2018 e 2019 foram desembolsados pelo BID o total de US$246.985,03 e
retratados ganhos de rendimentos (deduzindo tarifas bancárias) no total de US$4.143,25. Foram incorridos
US$250.633,48 em despesas durante o período. Portanto, foram resgatados US$3.648,45 dos rendimentos
para pagamento de despesas do Projeto, considerando que para a realização de novos desembolsos é
necessário executar no mínimo 80% do recurso disponível.

5. Adiantamentos Pendentes de Justificativa
Em 31 de dezembro de 2019 o saldo pendente de justificativa ao BID é de US$131.262,06, e está
representado nas seguintes solicitações de desembolso pendentes de tramitação ou gastos efetuados não
incluídos em tais solicitações:
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                                                                                                                                     Em US$
Solicitação de Desembolso Pendente de Tramitação nº 202000460    105.568,04
Gastos pagos não incluídos na Solicitação de Desembolso 25.694,02
Total 131.262,06

6. Reposição ou Justificativa Pendente de Registro no Sistema BID
Em 31 de dezembro de 2019, não há montantes pendentes de registro no Sistema BID (WLMS-1 e WLMS -
10).

7. Fundos de Contrapartida Nacional
Até 31 de dezembro de 2019, não houve montante de Aporte Local no GRT/FM-16661-BR. Não existem
valores de Aporte Local pendentes de justificativa junto ao BID.

8. Ajustes de Períodos Anteriores

No ano de 2019 ocorreram os seguintes itens que serão ajustadas em 2020:

Em US$
Adiantamentos de viagem à prestar contas em 2020                   89,73
Despesas do Projeto pagas pelo Funbio em 2019, transferidas em
2020            (1.613,67)

Total            (1.523,94)

9. Aquisição de Bens e Serviços
Informa-se que: (i) as aquisições de bens e serviços serão efetuadas com observância às normas do BID e
disposições da Lei Aplicável; (ii) os bens serão devidamente controlados; (iii) os serviços serão devidamente
prestados.

10. Categorias de Investimento/Inversão
Até 31 de dezembro de 2019, houve justificativas de desembolso apresentadas ao BID de acordo com o
evidenciado na Demonstração de Investimento Acumulado:
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Em US$

CATEGORIA DE INVERSÃO ORÇAMENTO VIGENTE
JUSTIFICATIVAS DE

DESEMBOLSO APRESENTADAS
AO BID EM  31/12/2019

GRT/FM-16661-BR BID LOCAL TOTAL BID LO
CAL TOTAL

01.00.00-Custos Diretos 28.886.000,00 159.150.000,00 188.036.000,0 95.227,77 - 95.227,77
01.01.00-Criacao de novas áreas protegida 2.830.265,00 9.130.000,00 11.960.265,00 16.278,62 - 16.278,62
01.02.00-Manejo de unidades de conservação 12.736.193,00 98.310.000,00 111.046.193,00 - - -
01.03.00-Recuperação de áreas degradada 6.572.360,00 24.720.000,00 31.292.360,00 521,36 - 521,36
01.04.00-Monit dos riscos de extinção 5.660.530,00 20.000.000,00 25.660.530,00 - - -
01.05.00-Comunc e integra com comunidade 1.086.652,00 6.990.000,00 8.076.652,00 78.427,79 - 78.427,79
02.00.00-Administracao do Projeto 3.735.820,00 - 3.735.820,00 24.143,65 - 24.143,65
02.01.00-Administracao e coordenação 3.260.820,00 - 3.260.820,00 24.143,65 - 24.143,65
02.02.00-Monit, avaliação e auditoria 475.000,00 - 475.000,00 - - -

TOTAL 32.621.820,00 159.150.000,00 191.771.820,0 119.371,42 - 119.371,42
Porcentagem 0,4% 0% 0,1%

11. Desembolsos Efetuados

O BID desembolsou para o Projeto, o total de US$150.000,00 do GRT/FM-16661-BR até a data de 31 de
dezembro de 2018. Em 2019 ocorreu o reembolso ao Funbio no valor de US$ 96.985,03 conforme evidenciado
no Demonstrativo de Recursos Recebidos e Desembolsados Efetuados, ficando um saldo a ser justificado pelo
Funbio de US$127.613,61 conforme demonstrado no LMS1 e LMS10.

A seguir estão demonstradas as solicitações e justificativas de desembolsos efetuados durante o Projeto,
relacionadas com seus respectivos desembolsos aprovados, que correspondem aos Tipos demonstrados no
quadro abaixo:

APR – Aprovado (Orçamento)
ANT – Antecipado (Desembolsado)
DPB – Reembolso
ANJ – Prestado Contas
DPS – Pagamento Direto (Feito diretamente pelo banco ao fornecedor)
ATR – Devolução de Saldo Remanescente
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GRT/FM-16661-BR (Expresso em US$ dólares)
Nº da

Solicitação LMS number TIPO Data de
Apresentação

 Aprovado
 BID  LOCAL  TOTAL

0 201812351 APR Mar-12-2018 32.621.820,00                    - 32.621.820,00
1 201860444 ANT Dez-12-2018       150.000,00                    -      150.000,00
2 201912581 DPB Apr-3-2019 96.985,03 - 96.985,03
3 201928732 ANJ Jun-21-2019         22.386,39                    -         22.386,39

TOTAL       127.613,61                    -       127.613,61

12. Conciliação entre a Demonstração de Fluxo de Caixa e a Demonstração de
Investimentos Acumulados - BID

                                                                                                                                                                         (Em US$ dólares)
DESCRIÇÃO BID LOCAL TOTAL

Demonstração de Fluxos de Caixa (Desembolsos Efetuados/Gastos) 119.371,42 - 119.371,42
Demonstrativo de Investimentos 119.371,42 - 119.371,42

Diferença 0,00 - -

13. Conciliação entre a Demonstração Financeira de Investimentos e os
Registros do BID (LMS 1) por categoria de inversão em 31/12/2019

CATEGORIA DE INVERSÃO
 EM US$GRT/FM-16661-BR

Categorias de Inversão  Demonstração de
Investimentos  LMS 1  Diferença

01.00.00-Custos Diretos 219.003,13 95.227,77 123.775,36
01.01.00-Criacao de novas áreas protegidas                             16.278,62               16.278,62                              -
01.02.00-Manejo de unidades de conservação                             70.277,13                              -               70.277,13
01.03.00-Recuperação de áreas degradada 54.019,59                     521,36               53.498,23
01.04.00-Monit dos riscos de extinção                                            -                              -                              -
01.05.00-Comunc e integra com comunidade                             78.427,79               78.427,79                              -
02.00.00-Administracao do Projeto 31.630,35 24.143,65                 7.486,70
02.01.00-Administracao e coordenação                             30.263,75               24.143,65                 6.120,10
02.02.00-Monit, avaliação e auditoria 1.366,60 -                 1.366,60
TOTAL                          250.633,48            119.371,42             131.262,06



Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO

Notas explicativas aos demonstrativos financeiros do Projeto “Estratégias de Conservação,
Restauração e Manejo para a Biodiversidade da Caatinga, Pampa e Pantanal - GEF Terrestre”--
Continuação
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em US$, exceto quando indicado de outra forma)

14

14. Conciliação do Passivo a Favor do BID (entre o montante registrado no
campo “Disbursed life” do WLMS-1 e o registrado no campo “Recursos Recebidos
– BID da Demonstração de Fluxos de Caixa)

                                                                                                                                           (Expresso em US$ dólares)
DESCRIÇÃO BID

Demonstração de Fluxos de Caixa (Recursos Recebidos:
Desembolsos) 246.985,03

WLMS - 1 (Disbursed Life) 246.985,03
Diferença 0,00

15. Eventos Subsequentes

Desde o início de 2020, foi identificado o surto de um novo vírus denominado COVID-19. O Ministério
da Saúde do Brasil comunicou o primeiro caso registrado no país em 25 de fevereiro de 2020 na
cidade de São Paulo. Devido a velocidade de contaminação e crescente número de infectados, em
11 de março de 2020, o COVID-19 foi classificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como
uma pandemia mundial.

Para desacelerar a contaminação pelo COVID-19, diversos países impuseram uma série de medidas
restritivas de deslocamento social, como a quarentena e fechamento de fronteiras com outros países,
situações sem precedentes na história recente do mundo. O governo brasileiro, agindo em conjunto
com os estados e municípios, adotou uma série de medidas, dentre estas, decretos e medidas
provisórias para minimizar o risco de contaminação da população, do impacto econômico nos
diversos setores, e ainda evitar o colapso do sistema de saúde do país.

Neste momento, a situação adversa nas atividades econômicas globais ainda é incerta, impedindo a
previsão dos seus impactos e efeitos finais. Este evento pode ter um impacto adverso nas condições
políticas e econômicas e desencadear um período de desaceleração econômica global, o que poderá
trazer reflexos nas atividades exercidas por diversos setores, inclusive o que a Instituição se insere,
mediante adiamento ou cancelamento de doações previstas para 2020.

A Instituição não acredita que há impacto financeiro nos demonstrativos financeiros do Projeto para o
período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 como resultado destes eventos subsequentes e
está monitorando os desenvolvimentos relacionados a COVID-19 e coordenando suas ações
operacionais com base nas orientações de organizações globais e locais de saúde, Governos
Federal, Estadual e Municipal e melhores práticas gerais de gestão de crises.
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Ao longo do trabalho de auditoria, a Instituição continuava a operar em ritmo regular e contínuo.
Cem por cento das equipes dos colaboradores do Funbio adotaram o trabalho remoto (home
office), tendo a Instituição garantido os recursos materiais, de sistemas e logísticos para que a
rotina não fosse muito alterada. Isto foi possível pelos investimentos realizados em 2019, como a
subida dos servidores e aplicações para a nuvem (Azure - cloud computing) e em anos anteriores:
portal RH, Business Inteligence - Power BI. Project Online, melhorias no Cérebro 2 e plataforma
de compras (Paradigma), além da integração do sistema de diárias, viagens e passagens.
Encontros presenciais se limitam a 1 dia por semana com reduzido número de funcionários (2 a 4)
para atividades de recepção e expedição de correspondência e infraestrutura administrativa. O
Funbio coloca, assim, suas equipes em segurança para o enfrentamento deste período de
distanciamento social sem prejudicar stakeholders e beneficiários de seus projetos.
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Relatório do auditor independente sobre o cumprimento das cláusulas
contratuais de caráter contábil e financeiro do Projeto “Estratégias de
Conservação, Restauração e Manejo para a Biodiversidade da Caatinga, Pampa
e Pantanal - GEF Terrestre”

Aos
Administradores do
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Projeto “Estratégias de Conservação, Restauração e Manejo para a Biodiversidade da Caatinga,
Pampa e Pantanal - GEF Terrestre”
Rio de Janeiro - RJ

Procedemos a auditoria do demonstrativo financeiro referente ao período entre 01 de janeiro e 31 de
dezembro do Projeto “Estratégias de Conservação, Restauração e Manejo para a Biodiversidade da
Caatinga, Pampa e Pantanal - GEF Terrestre” (“GEF Terrestre” ou “Projeto”), gerido pelo Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO (“Instituição”), financiado com recursos do contrato
celebrado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (“BID”), e emitimos nosso relatório
correspondente ao mesmo, com data de 22 de maio de 2020.

Nossa auditoria foi direcionada para verificação do adequado cumprimento das cláusulas contratuais
relacionadas diretamente aos assuntos contábeis e financeiros do contrato celebrado com o BID.

Realizamos nossa auditoria em conformidade com as normas internacionais de auditoria e os
requisitos do contrato celebrado com o BID. Essas normas exigem o devido planejamento e
realização da auditoria para que possamos obter uma segurança razoável de que o FUNBIO cumpriu
as cláusulas pertinentes ao contrato celebrado com o BID. A auditoria inclui o exame, baseado em
amostras, das evidências julgadas por nós apropriadas. Assim, consideramos que nossa auditoria
oferece uma base razoável para nossa opinião.

Em nossa opinião, em 31 de dezembro de 2019, o FUNBIO cumpriu, em todos os seus aspectos
substanciais, as cláusulas contratuais aplicáveis, de caráter contábil e financeiro, do contrato
celebrado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2020.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Walter G. Neumayer
Contador CRC-RJ091659/O-0


