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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
 
 

Auditoria das Demonstrações Financeiras, correspondentes ao período de 01/01/2020 

a 31/12/2020, do Projeto "Desenvolvimento de Sistemas de Prevenção de 

Incêndios Florestais e Monitoramento da Cobertura Vegetal no Cerrado 

Brasileiro", financiado por doação de recursos do Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), conforme o Acordo de Doação BIRD nº 

TF0A1787-BR. 
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II..  CCAARRTTAA  EENNDDEERREEÇÇAADDAA  AA  CCLLIIEENNTTEE  

Belo Horizonte 06 de julho de 2021. 

 

À 

 

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FUNDEP 

 

Prezados (as) Senhores (as), 

 

A empresa ACE AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL, 

inscrita no CNPJ sob o nº 20.763.801/0001-16, com sede em Belo Horizonte - MG, na 

Avenida Barão Homem de Melo, nº 4.500, 10º Andar, Bairro Estoril, CEP 30494-270, 

vem, nesta oportunidade, apresentar a Vossas Senhorias, o RELATÓRIO DOS 

AUDITORES INDEPENDENTES, sobre as Demonstrações Financeiras, 

correspondentes ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020, do Projeto 

"Desenvolvimento de Sistemas de Prevenção de Incêndios Florestais e 

Monitoramento da Cobertura Vegetal no Cerrado Brasileiro", financiado por 

doação de recursos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD), conforme o Acordo de Doação BIRD nº TF0A1787-BR. 

 

Os trabalhos foram conduzidos de acordo com a NBC TSC 4.400 – Trabalhos de 

Procedimentos Previamente Acordados. 

 

Como resultado de nossa auditoria, realizada por amostragem, cujos valores e 

processos mais representativos foram analisados com maior profundidade, não 

tomamos conhecimento nem evidências de nenhum fato que pudesse nos levar a 

concluir pela existência de deficiências significativas nos controles internos, 

procedimentos, processos e comprovações que, em nosso julgamento, pudessem 

afetar a capacidade para registrar, processar, resumir e relatar de maneira correta e 

consistente os dados contidos nas Demonstrações Financeiras do projeto. 
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Nestes termos, somos de opinião que a referida peça está adequadamente 

apresentada, contemplando todos os aspectos relevantes no período de 01/01/2020 a 

31/12/2020. 

 

Atenciosamente, 

 

ACE AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 
CRC-MG nº 4.753 / CVM nº 7720 / CNPJ nº 20.763.801/0001-16 
Inscr. Municipal: 337825.001-3 / Inscr. Estadual: Isento. 
 
 
 
____________________________ 
DÁRIO LÚCIO PINTO 
Sócio Responsável 
Contador-CRC-MG nº 36.375 
Administrador - CRA/MG nº 17.901 
Economista – CORECON nº 6.642 
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IIII..  RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDOOSS  AAUUDDIITTOORREESS  IINNDDEEPPEENNDDEENNTTEESS  

À 
 
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FUNDEP 

11..  RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess..  

A FUNDEP é responsável pela elaboração e pelas informações contidas nas referidas 

Demonstrações Financeiras. A responsabilidade da ACE é a de relatar os 

procedimentos aplicados, as conclusões alcançadas e, se for o caso, as divergências 

relevantes que possam alterar ou causar distorções significativas nas informações 

contidas nas referidas Demonstrações Financeiras e suas respectivas notas 

explicativas. 

 

Os trabalhos foram realizados por amostragem e conduzidos de acordo com as 

normas brasileiras e internacionais de auditoria independente.  

22..  NNBBCC  TTSSCC  44..440000  ––  TTrraabbaallhhooss  ddee  PPrroocceeddiimmeennttooss  PPrreevviiaammeennttee  AAccoorrddaaddooss..  

Nos termos da NBC TSC 4.400 – Trabalhos de Procedimentos Previamente 

Acordados foram aplicados os procedimentos previamente acordados com a 

FUNDEP, para a auditoria das Demonstrações Financeiras do projeto 

"Desenvolvimento de Sistemas de Prevenção de Incêndios Florestais e 

Monitoramento da Cobertura Vegetal no Cerrado Brasileiro", financiado por 

doação de recursos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD), conforme o Acordo de Doação BIRD nº TF0A1787-BR, referentes ao período 

de 01/01/2020 a 31/12/2020. 

 

2.1. Sobre os aspectos relacionados ao gerenciamento financeiro do projeto foram 

verificados se: 

 

a) O Projeto mantém todos os documentos necessários, registros, contas e extratos e 

documentação acessória ao Projeto, incluindo as despesas reportadas via SOEs, 
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FMRs/IFRs ou as contas do Projeto (Conta Designada e Conta(s) Operativa(s), 

estabelecendo uma ligação clara entre os controles contábeis e extracontábeis e os 

relatórios apresentados ao Banco); 

 

b) A conta do Projeto é preparada de acordo com as Normas Internacionais de 

Contabilidade consistentemente aplicadas e que oferecem um retrato real e fiel da 

situação financeira do Projeto no período auditado; 

 

c) Os recursos registrados nas Demonstrações Financeiras e na Conta da Doação 

guardam relação com os registros dos recursos já desembolsados pelo Banco; 

 

d) Os recursos de contrapartida foram proporcionados e executados de acordo com o 

Acordo de Empréstimo/Doação e o Manual Operativo; 

 

e) Os produtos resultantes da contratação de consultores e serviços, e os bens 

adquiridos com recursos do Projeto, se encontram em condições adequadas, sem 

risco de deterioração ou desperdício; 

 

f) A reconciliação dos saldos e a movimentação da Doação foram realizadas pelo 

Projeto com base em seus registros contábeis e obtidos diretamente do "Client 

Connection"; 

 

g) Foram estabelecidos adequados sistemas de controle interno dentro da estrutura 

do Projeto. 

 

2.2. Sobre os aspectos relacionados às normas e procedimentos licitatórios, foi 

verificado no período auditado se: 

 

a) Os recursos do Projeto foram utilizados de acordo com as condições previstas no 

Acordo de Doação e no Manual Operacional do Projeto e foram gastos com a devida 

eficiência, economia, transparência e somente para os fins acordados; 
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b) Os bens, serviços (que não os de consultoria) e os serviços de consultoria elegíveis 

foram adquiridos ou contratados de acordo com os métodos e procedimentos 

estipulados no Plano de Aquisição previamente aprovados pelo Banco; 

 

c) Dentro das condições possíveis, ocorreram quaisquer casos de inobservância que 

possam se relacionar com práticas corruptas, fraudulentas, coercitivas ou conclusivas; 

 

d) Os bens adquiridos para unidade do laboratório da UFMG foram adequadamente 

recebidos e patrimoniados; 

 

e) Os pedidos de não objeção foram recebidos e, ainda, se estes foram devidamente 

emitidos pelo Banco. 

 

2.3. Sobre a avaliação dos procedimentos utilizados relacionados ao Gerenciamento 

Financeiro do projeto verificamos se: 

 

a) Os ativos são resguardados por meio de adequada divisão de responsabilidades 

entre as funções operativas, de custo/dia, de contabilização, e outras atividades, 

assegurando que tais funções e responsabilidades são claramente definidas e que 

existe pessoal suficiente para executá-las correta e eficientemente; 

 

b) Os ativos e outros recursos estão sendo utilizados de acordo com as instruções e 

regulamentos de maneira efetiva e econômica; 

 

c) As transações são contabilizadas adequadamente e de maneira oportuna; 

 

d) Verificamos a elegibilidade das informações proporcionadas nos SOE se IFRs; 
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e) A reconciliação dos saldos e a movimentação da Doação foram realizadas pelo 

Projeto com base em seus registros contábeis e obtidos diretamente do "Client 

Connection";  

 

f) Foram estabelecidos adequados sistemas de controle interno dentro da estrutura do 

Projeto. 

33..  CCoonnssiiddeerraaççõõeess..  

3.1. As informações contidas nas Demonstrações Financeiras, IFR’s e SOE’s 

apresentadas pela FUNDEP, referentes ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020, 

estão de acordo com as normas contidas no Acordo de Doação, Manual Operacional 

do Projeto (MOP), Diretrizes para Aquisição de Bens, Obras, e Serviços Técnicos 

Financiados por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID, pelos Mutuários 

do Banco Mundial, Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas 

por Empréstimo do BIRD e Créditos e Doações da AID, pelos Mutuários do Banco 

Mundial. 

 

3.2. A Conta Designada (Banco do Brasil, Agência 1615-2, Conta Corrente 955.220-0) 

vinculada ao Acordo de Doação, reflete adequadamente o fluxo dos recursos 

financeiros ocorridos no período auditado. 

 

3.3. Foram cumpridos, satisfatoriamente, em todos os aspectos relevantes, os 

procedimentos para Aquisição de Bens, Licitações, Seleção e Contratação de 

Consultores, durante o período auditado. 

 

3.4. Os controles internos da FUNDEP são satisfatórios para o acompanhamento das 

operações requeridas pelo Projeto. 

 

3.5. A FUNDEP mantém arquivados os documentos fiscais hábeis e necessários a 

comprovação dos registros financeiros das operações relacionadas aos gastos do 

projeto.  



 

 
REL 036-21 A                     Pág.9/17 

 

3.6. Os recursos disponibilizados estão devidamente registrados nos demonstrativos 

financeiros e guardam relação com a Conta da Doação e o Manual Operacional do 

Projeto. 

44..  OOppiinniiããoo  sseemm  rreessssaallvvaa..  

Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras apresentadas por meio dos 

relatórios IFR’s, referentes ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020, preparadas pela 

FUNDEP, estão em conformidade com o Acordo de Doação do Projeto, as normas e 

os procedimentos utilizados, os controles internos e com as leis e regulamentos 

aplicáveis. 

 

Devido às suas características específicas, este nosso relatório é para uso exclusivo 

da FUNDEP e do BIRD, financiador do projeto, não devendo ser apresentado ou 

distribuído a terceiros. 

 

Atenciosamente, 

 

ACE AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 
CRC-MG nº 4.753 / CVM nº 7720 / CNPJ nº 20.763.801/0001-16 
Inscr. Municipal: 337825.001-3 / Inscr. Estadual: Isento. 
 
 
____________________________ 
DÁRIO LÚCIO PINTO 
Sócio Responsável 
Contador-CRC-MG nº 36.375 
Administrador - CRA/MG nº 17.901 
Economista – CORECON nº 6.642 
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IIIIII..  DDEEMMOONNSSTTRRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAANNCCEEIIRRAASS    

Projeto "Desenvolvimento de Sistemas de Prevenção de Incêndios 

Florestais e Monitoramento da Cobertura Vegetal no Cerrado Brasileiro", 

  

Descrição  
Período 

01/01/2020 a 31/12/2020 
 

Período 
01/01/2019 a 31/12/2019 

     
Saldo inicial   438.572,26  825.486,26 
Valores recebidos no período  10.815.610,58  8.490.407,76 
Rendimentos financeiros   8.949,63  31.657,94 
  11.263.132,47  9.347.551,96 
     
Uso do Fundo por categoria de 
despesas:     

• Bens e serviços de não 
consultoria 

 (2.055.812,48)  (794.890,59) 

• Custo operacional   (1.358.618,42)  (1.701.157,94) 
• Consultoria   (6.993.001,05)  (6.412.931,17) 

  (10.407.431,95)  (8.908.979,70) 
     

Saldo em 31 de dezembro   855.700,52  438.572,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
REL 036-21 A                     Pág.11/17 

IIVV..  NNOOTTAASS  EEXXPPLLIICCAATTIIVVAASS  

Projeto "Desenvolvimento de Sistemas de Prevenção de Incêndios 

Florestais e Monitoramento da Cobertura Vegetal no Cerrado Brasileiro", 
 
 
1. CONTEXTO OPERACIONAL 
 
O projeto "Desenvolvimento de Sistemas de Prevenção de Incêndios Florestais e 

Monitoramento da Cobertura Vegetal no Cerrado Brasileiro", gerenciado pela 

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FUNDEP tem como 

objetivos fortalecer a capacidade institucional do Brasil para o monitoramento do 

desmatamento, disponibilizar informações sobre riscos de incêndios florestais e 

estimar a emissão de GEE oriunda do desmatamento e das queimadas no Cerrado. 

Os beneficiários do projeto são as instituições e os atores envolvidos no 

monitoramento e na conservação do Cerrado. Dentre elas, incluem-se: o Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e suas superintendências estaduais, o Centro 

Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PREVFOGO), as 

Secretarias Estaduais e Municipais de Meio Ambiente, os Órgãos Estaduais de Meio 

Ambiente, a Polícia Federal, Governos e brigadas de incêndio municipais, o Instituto 

Nacional para a Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), o Instituto Chico 

Mendes para a Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), o Serviço Florestal 

Brasileiro (SFB), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI), o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), as 

Secretarias Estaduais de Agricultura, além dos gestores de unidades de conservação, 

acadêmicos e instituições de treinamento, organizações da sociedade civil, 

associação de produtores e proprietários rurais. 

 

A FUNDEP recebeu a doação do Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD) para a execução do Projeto, conforme o Acordo de Doação 

BIRD nº TF0A1787-BR. 
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O valor total da doação é de US$ 9.250.000,00 (nove milhões duzentos e cinquenta 

mil dólares), para ser executado em 5(cinco) anos e 6(seis) meses, cujos valores 

são convertidos e entregues em moeda Real a FUNDEP.  

 

Até 31 de dezembro de 2020 a FUNDEP recebeu R$ 28.357.493,71 (vinte e oito 

milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e 

setenta e um centavos). O período do Projeto é de 22/06/2016 até 29/12/2021.  

 
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

No contexto das operações financiadas pelo BIRD, as demonstrações financeiras são 

preparadas de acordo com as Normas Internacionais Financeiras e Normas Contábeis 

Internacionais (IFRS/IAS) publicadas pelo Comitê de Normas Internacionais de 

Contabilidade (IASB) ou Normas Contábeis Internacionais do Setor Público (IPSAS), 

publicadas pelo Comitê do Setor Público da Federação Internacional dos Contadores 

(IFAC-PSC). 

 
3. CONTROLE INTERNO E EXTERNO DA EXECUÇÃO DO PROJETO 
 

No que se refere ao controle interno e externo da execução do projeto, ficou 

estabelecido que: 

 

a) A FUNDEP mantém um sistema adequado de controles internos contábeis e 

administrativos; 

 

b) O sistema financeiro está organizado de modo a prover a documentação 

necessária para verificar as transações e a facilitar a oportuna preparação das 

demonstrações financeiras e dos relatórios; e 

 

c) Os registros do Projeto serão mantidos por um período mínimo de 5 (cinco) anos 

contados a partir da data do último desembolso dos valores. 
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4. ESTRUTURA DO FLUXO DE RECURSOS 
 

Os recursos são transferidos, conforme o montante solicitado, do BIRD para a Conta 

Designada para o projeto, de titularidade da FUNDEP. 

As atividades financeiras e administrativas do Projeto são registradas no sistema de 

informação "GPF.net", criado e administrado pela FUNDEP.  

 

Os pedidos de aquisição de bens e serviços são analisados (via sistema da FUNDEP) 

pelo MCTI e, após autorizados, encaminhados para análise e implementação pela 

FUNDEP, que realiza os procedimentos pertinentes às aquisições e contratações com 

recursos financiados pelo BIRD. 

 

A FUNDEP é a responsável pela elaboração e o envio dos formulários de saque ao 

BIRD. Os gastos oriundos do Projeto são comunicados em formulários próprios do 

BIRD, acompanhados da documentação pertinente, de modo a assegurar que os 

recursos disponibilizados estejam sendo utilizados exclusivamente com despesas 

elegíveis. 

 

É disponibilizado à FUNDEP, pelo BIRD, o acesso ao World Bank'sClient Connection 

System, através do qual se dá parte da interação necessária para os desembolsos 

dos recursos. Os registros pertinentes ao Projeto são conciliados com os registros do 

Client Connection em prazos regulares.  

 

Dentro da conta no World Bank'sClient Connection System, a FUNDEP disponibiliza 

para o MCTI de acesso à visualização das operações, permitindo acompanhamento 

de todas as movimentações realizadas no âmbito desse Sistema. 

 

Para propósitos de monitoramento, a FUNDEP elabora relatórios financeiros parciais 

semestrais (IFRs) e os submete ao BIRD, 45 (quarenta e cinco) dias após o término 

de cada semestre. Os IFRs são elaborados considerando o regime de caixa, fazendo 

semestralmente a demonstração das entradas (receitas) e das saídas (despesas), 
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concomitantemente fazendo esta demonstração tanto para o acumulado por ano 

como para o acumulado do Projeto. O Sistema da FUNDEP registra as transações por 

categorias e componentes.  

 
5. FINANCIAMENTO DO BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO (BIRD) 

A seguir, apresentamos um resumo das transações realizadas no período de 
01/01/2020 a 31/12/2020: 

 
 

Descrição  
Período 

01/01/2020 a 31/12/2020 
 

    
Saldo inicial   438.572,26  
Valores recebidos no período  10.815.610,58  
Rendimentos financeiros   8.949,63  
  11.263.132,47  
    
Uso do Fundo por categoria de 
despesas:    

• Bens e serviços de não 
consultoria 

 (2.055.812,48)  

• Custo operacional   (1.358.618,42)  
• Consultoria   (6.993.001,05)  

  (10.407.431,95)  
    

Saldo em 31 de dezembro   855.700,52  
 

Os saldos iniciais e finais apresentados acima estão incluídos nas contas do 
Disponível (Bancos e Aplicações financeiras) e representam saldos disponíveis na 
Conta Designada, vinculada ao Acordo de Doação, suprida com recursos financiados 
pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). 
 

Atenciosamente, 
 

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FUNDEP 
 

Alfredo Gontijo de Oliveira 
CPF: 045.124.216-53 

Presidente da FUNDEP 
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VV..  RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDOOSS  AAUUDDIITTOORREESS  IINNDDEEPPEENNDDEENNTTEESS  SSOOBBRREE  OOSS  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  DDEE  AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  BBEENNSS,,  SSEELLEEÇÇÃÃOO  EE  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO  DDEE  

CCOONNSSUULLTTOORREESS  DDOO  PPRROOJJEETTOO..    

À 
 
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FUNDEP  
 

1. Em conexão com o exame de auditoria independente das Demonstrações 

Financeiras elaboradas para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, do Projeto 

"Desenvolvimento de Sistemas de Prevenção de Incêndios Florestais e 

Monitoramento da Cobertura Vegetal no Cerrado Brasileiro", financiado por 

doação de recursos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD), conforme o Acordo de Doação BIRD nº TF0A1787-BR, examinamos o 

cumprimento das cláusulas do Acordo e as Diretrizes do BIRD para a aquisição 

de bens, obras, serviços técnicos e da seleção e contratação de consultores, com 

base no POA - Plano Operacional Anual. 
 
2. A FUNDEP, por meio da Unidade de Gerenciamento do Projeto, e demais 

executores (MCTI - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, UFG - 

Universidade Federal de Goiás e UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais), 

é responsável pela aquisição de bens e pela seleção e contratação de consultores 

de acordo com as condições estabelecidas. 

 

3. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre a observação das 

condições do Acordo de Doação e das Diretrizes para aquisições e, ainda, das 

Diretrizes para a seleção e contratação de consultores, também com base nas 

previsões do Manual Operacional do Projeto - MOP. 

 

4. Em nossa opinião, foram cumpridos satisfatoriamente, em todos os aspectos 

relevantes, os procedimentos para a aquisição de bens, seleção e contratação de 

consultores, realizados no período de 01/01/2020 a 31/12/2020. 
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Belo Horizonte, 06 de julho de 2021. 
 
 
ACE AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 
CRC-MG nº 4.753 / CVM nº 7720 / CNPJ nº 20.763.801/0001-16 
Inscr. Municipal: 337825.001-3 / Inscr. Estadual: Isento. 
 
 
 
____________________________ 
DÁRIO LÚCIO PINTO 
Sócio Responsável 
Contador-CRC-MG nº 36.375 
Administrador - CRA/MG nº 17.901 
Economista – CORECON nº 6.642 
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VVII..  AANNEEXXOOSS  

ANEXO I –  Conciliações da Conta Designada. 

ANEXO II - Lista dos contratos submetidos à Auditoria. 

ANEXO III – Inspeção de Patrimônio. 

ANEXO IV – IFR´s Primeiro Semestre de 2020. 

ANEXO V – IFR´s Segundo Semestre de 2020. 

 

 

 


		2021-07-06T09:08:33-0300
	DARIO LUCIO PINTO:20234716649


		2021-07-06T09:10:15-0300
	DARIO LUCIO PINTO:20234716649


		2021-07-06T09:17:56-0300
	DARIO LUCIO PINTO:20234716649




