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Examinamos as demonstrações contábeis consolidadas do Fundo Garantidor de Parcerias 
Público-Privadas - FGP (“Fundo”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de Agosto 
de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o 
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis 
A Administração do Fundo é responsável pela elaboração e pela adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. 
 
Responsabilidade dos auditores independentes 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis 
consolidadas com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos 
auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança 
razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa 
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis do Fundo para planejar os procedimentos 
de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião 
sobre a eficácia desses controles internos do Fundo. 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 das demonstrações contábeis 
tomadas em conjunto. 
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. 
 
Opinião 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis, acima referidas, apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo Garantidor de 
Parcerias Público-Privadas - FGP em 31 de Agosto de 2015, o desempenho de suas operações e 
os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. 
 
 
Brasília, 04 de janeiro de 2016 
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Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas - FG P
CNPJ 07.676.825/0001-70

Demonstrações Contábeis Consolidadas
Exercício Encerrado em 31.08.2015

BALANÇO PATRIMONIAL
Em milhares de Reais

31.08.2015 31.08.2014

CIRCULANTE 20.859 21.412

Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 4.a) 541 182

Títulos e Valores Mobiliários (Nota 6.a) 20.316 21.229
Títulos de renda fixa 20.316 21.229

Outros Valores e Bens 2 1

TOTAL DO ATIVO 20.859 21.412

31.08.2015 31.08.2014

CIRCULANTE 340 135

Outras Obrigações (Nota 7.a) 340 135

Provisão para pagamentos a efetuar 340 135

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 8) 20.519 21.277

 Capital Social 20.519 21.277

TOTAL DO PASSIVO 20.859 21.412

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ATIVO

PASSIVO/PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1



Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas - FGP
CNPJ 07.676.825/0001-70

Demonstrações Contábeis Consolidadas
Exercício Encerrado em 31.08.2015

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Em milhares de Reais

Set/2014 a Ago/2015 Set/2013 a Ago/2014

RECEITAS OPERACIONAIS 561                              2.788                           

Resultado de aplicações interfinanceiras de liquidez (Nota 5.b) 148                              9                                   

Rendas de aplic. em operações compromissadas 148                              9                                   

Resultado com títulos e valores mobiliários (Nota 6.b) 413                              2.779                           

Rendas de títulos de valores mobiliários 13.346                         10.527                         

Despesas com títulos e valores mobiliários (12.933)                        (7.748)                          

DESPESAS OPERACIONAIS (1.319)                          (1.204)                          

Despesas administrativas (Nota 7.b) (1.319) (1.204)

RESULTADO LÍQUIDO (758)                             1.584                           

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Set/2014 a Ago/2015 Set/2013 a Ago/2014

RESULTADO LÍQUIDO (758) 1.584

Outros resultados abrangentes --                                  --                                  

TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE (758) 1.584

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas - FGP
CNPJ 07.676.825/0001-70

Demonstrações Contábeis Consolidadas
Exercício Encerrado em 31.08.2015

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em milhares de Reais

E V E N T O S Capital Social
Resultado 

Líquido 
Total

Saldos em 31.08.2013      19.693 -- 19.693 

Resultado do exercício -- 1.584  1.584 

Aumento do Capital Social com resultado do exercício (Nota 8) 1.584 (1.584)  --

Saldos em 31.08.2014 21.277 -- 21.277 

Mutações do Exercício 1.584 -- 1.584 

Saldos em 31.08.2014      21.277 -- 21.277 

Resultado do exercício -- (758)  (758)

Redução do Capital Social com resultado do exercício (Nota 8) (758) 758  --

Saldos em 31.08.2015 20.519 -- 20.519 

Mutações do Exercício (758)  -- (758)  

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas - FGP
CNPJ 07.676.825/0001-70

Demonstrações Contábeis Consolidadas
Exercício Encerrado em 31.08.2015

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

Em milhares de Reais
Set/2014 a Ago/2015 Set/2013 a Ago/2014

FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES

Recebimento de Juros NTN-B 1.181 1.111 

Recebimento de Juros sobre operações compromissadas 148 9 

Venda de títulos NTN-B 3.337 2.416 

Venda de títulos de renda fixa - LFT -- 117 

Taxa de administração do Fundo Exclusivo (19)  (18)  

Taxas de gestão do FGP (1.067)  (1.143)  

Despesas de taxa de custódia (11)  (10)  

Compra de títulos de renda fixa - NTN-B (3.193)  (2.286)  

Outras despesas (17)  (54)  

CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES 359 142 

Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa 359 142 

Início do Período 182  40  

Fim do Período 541 182 

Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa 359 142 

Conciliação entre o Resultado Líquido e o Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Set/2014 a Ago/2015 Set/2013 a Ago/2014

Resultado Líquido (758) 1.584 

Redução/(Aumento) de títulos e valores mobiliários 913  (1.420)

Aumento de outros valores e bens (1)  (1)

Aumento/(Redução) de obrigações 205  (21)  

Caixa Líquido das Atividades Operacionais 359 142 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas - FGP 
CNPJ nº 07.676.825/0001-70 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
Exercício Encerrado em 31.08.2015 

5 

1 – O FGP E SUAS OPERAÇÕES 

a) Características do Fundo

O Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas - FGP foi constituído nos termos do art. 16 da Lei nº 11.079, de 
30.12.2004, e atualmente tem a União Federal como cotista exclusivo. 

O FGP é um fundo de natureza privada e tem patrimônio próprio separado do patrimônio dos cotistas, sendo sujeito 
a direitos e obrigações próprias. 

O FGP tem por finalidade garantir o pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos 
federais quando da formalização de projetos de Parcerias Público-Privadas, respondendo por suas obrigações com 
os bens e direitos integrantes do seu patrimônio. 

O Banco do Brasil S.A. foi designado pela Resolução nº 01, do Comitê Gestor de Parceria Público-Privada Federal 
(CGP), de 05.08.2005, para criar, administrar, gerir e representar judicial e extrajudicialmente o FGP. 

O FGP é regido pelo seu Regulamento e Estatuto, aprovados na Assembléia de Cotistas, realizada em 27.01.2006, 
e alterados pelas Assembléias de Cotistas dos dias 31.08.2006, 24.10.2008 e 12.03.2012. 

O FGP obedece, ainda, à Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 3.289, de 03.06.2005 e à Instrução 
CVM nº 306, de 05.05.1999. 

Até a data de conclusão destas demonstrações contábeis, o Fundo não havia assumido nenhum compromisso com 
prestação de garantias. 

O Parágrafo único do art. 42 do Regulamento do FGP estabelece que o exercício social do Fundo compreende o 
período de 1º de setembro a 31 de agosto do ano subsequente. 

b) Política de Investimento

O FGP, na sua política de investimento, busca a valorização das suas cotas por meio da gestão e administração de 
uma carteira de ativos financeiros, títulos e valores mobiliários e moeda corrente, empenhando-se na manutenção 
da sua rentabilidade, segurança e liquidez. 

De acordo com o Regulamento do FGP, o Administrador está autorizado a realizar operações restritas com 
instrumentos financeiros derivativos. No entanto, até a data do balanço, não foram efetuadas operações dessa 
natureza. 

c) Custódia e Gestão dos Ativos

Os títulos públicos de renda fixa são custodiados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic. 

A BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (BB DTVM), subsidiária integral do 
Banco do Brasil S.A., é responsável pela administração e gestão do Fundo Exclusivo de Renda Fixa. 

A remuneração pela administração da carteira de ativos do FGP, que inclui a custódia dos títulos e gestão dos 
ativos, está descrita na Nota Explicativa nº 7.b. 

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As demonstrações contábeis do FGP foram elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas da Lei das 
Sociedades por Ações, alterada pelas Leis nº 11.638/2007 e 11.941/2009, das normas e instruções do Banco 
Central do Brasil (BACEN), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no que couber, e pronunciamentos do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a 
Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. A marcação a mercado da 
carteira de títulos e valores mobiliários está sujeita a essas estimativas e premissas. Sua liquidação poderá resultar 
em valor diferente do estimado, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Administração 
revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente. 
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A conclusão da elaboração das demonstrações contábeis, relativas ao exercício encerrado em 31.08.2015, foi 
aprovada pela Administração do Fundo em 04.01.2016. 
 
Em consonância com suas estratégias de negócios, o FGP possui fundo de investimento exclusivo (BB FGP Fundo 
de Investimento Renda Fixa), administrado pela BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. – BB DTVM. Os títulos e investimentos mantidos por meio desse fundo são registrados nas rubricas 
Caixa e Equivalentes de Caixa e Títulos e Valores Mobiliários do FGP, considerando os vencimentos originais dos 
títulos e as estratégias de investimento. O Fundo Exclusivo de Renda Fixa foi constituído em 17.08.2012.  
 
Os valores do Fundo Exclusivo de Renda Fixa nas demonstrações contábeis do FGP estão apresentados a seguir: 
 

  R$ mil  

Ativo                                                                                                                                                                                                          31.08.2015 31.08.2014 
Ativo Circulante  20.768 21.410 
   Disponibilidades 5 7 
   Aplicações Interfinanceiras de Liquidez  446 174 
   Títulos e Valores Mobiliários 20.316 21.229 

Outros Valores e Bens 1 -- 
    
Total  20.768 21.410 

 
  R$ mil  

Passivo 31.08.2015 31.08.2014 

Passivo Circulante 5 5 

  Outras Obrigações  5 5 

    Provisão para pagamento de Outras Despesas Administrativas  4 3 

    Provisão para pagamento de Taxa Administração da Carteira  1 2 

 
  R$ mil  

Contas de Resultado  Set/2014 a Ago/2015  Set/2013 a Ago/2014  

Receitas 13.494 10.536 

Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 148 9 

Rendas de Títulos e Valores Mobiliários  13.346 10.527 

   Rendas com Títulos de Renda Fixa 3.020 2.263 

   Lucros com Títulos de Renda Fixa 2 -- 

   TVM – Ajuste Positivo ao Valor de Mercado 10.324 8.264 

   

Despesas (12.970) (7.781) 

Despesas com Títulos e Valores Mobiliários (12.933) (7.748) 

   Prejuízos com Títulos de Renda Fixa (318) (65) 

   TVM – Ajuste Negativo ao Valor de Mercado (12.615) (7.683) 

Despesas Administrativas (37) (33) 

   

Resultado Líquido 524 2.755 

 
3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS  
 
As políticas adotadas pelo FGP são aplicadas de forma consistente em todos os períodos apresentados nestas 
demonstrações contábeis. 
 
a) Apuração do Resultado 

 
Em conformidade com o regime de competência, as receitas e as despesas são reconhecidas na apuração do 
resultado do período a que pertencem e, quando se correlacionam, de forma simultânea, independentemente de 
recebimento ou pagamento. 
 
A despesa com Custódia de Ativos de 0,05% a.a., incidente sobre o Patrimônio Líquido do FGP, é calculada e 
provisionada diariamente, cobrada até o terceiro dia útil do mês subsequente à razão de 1/252 (um duzentos e 
cinqüenta e dois avos). 
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A despesa com a taxa de gestão do FGP é calculada, mensalmente, pela aplicação de índice previsto em 
Regulamento e aprovado em Assembléia de Cotistas sobre as despesas administrativas incorridas pelo 
Administrador, e cobrada até o terceiro dia útil do mês subsequente. Está inclusa nessa despesa, a taxa de gestão 
de contratos, correspondente a 2% (dois por cento) sobre os valores pagos a empresas ou consultores 
especializados, contratados para a prestação de serviços nos termos do Regulamento do FGP. 
 
As receitas são provenientes, basicamente, do resultado de aplicações em Títulos e Valores Mobiliários, cuja 
aplicação é feita em cotas de fundo de investimento junto à BB DTVM.    
 
b) Caixa e Equivalentes de Caixa 
 
Caixa e Equivalentes de Caixa estão representados por disponibilidades em moeda nacional e aplicações 
interfinanceiras de curto prazo com alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor justo e limites, com 
prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias, visando atender recursos de curto prazo (Nota 4). 
 
As aplicações interfinanceiras de liquidez são demonstradas pelos valores de realização, incluídos os rendimentos e 
as variações monetárias incorridas e deduzidos das correspondentes rendas a apropriar, quando aplicáveis, que não 
superam seu valor de mercado (Nota 5). 
 
c) Títulos e Valores Mobiliários  
 
Os títulos e valores mobiliários adquiridos para formação de carteira própria são registrados pelo valor efetivamente 
pago, inclusive corretagens e emolumentos, e se classificam em função da intenção da Administração do FGP na 
categoria de títulos para negociação. 
 
Títulos para Negociação - Incluem aqueles adquiridos com o objetivo de serem negociados frequentemente e de 
forma ativa. São contabilizados pelo valor de mercado, cujos ganhos e perdas realizados e não realizados, 
derivados desses títulos, são reconhecidos no resultado do exercício. 
 
A metodologia de ajuste a valor de mercado dos títulos e valores mobiliários foi estabelecida com observância a 
critérios consistentes e verificáveis, que levam em consideração o preço médio de negociação na data da apuração 
ou, na falta desse, o valor de ajuste diário das operações de mercado futuro divulgado pela Andima, BM&FBovespa 
ou o valor líquido provável de realização obtido por meio de modelos de precificação, utilizando curvas de valores 
futuros de taxas de juros, taxas de câmbio, índice de preços e moedas, todas devidamente aderentes aos preços 
praticados no exercício. 
 
Os rendimentos obtidos pelos títulos e valores mobiliários são apropriados pro rata die, observando o regime de 
competência até a data do vencimento ou da venda definitiva, pelo método exponencial ou linear, com base nas 
suas cláusulas de remuneração e na taxa de aquisição distribuída no prazo de fluência, reconhecidos diretamente 
no resultado do período. 
 
Quando da alienação, a diferença apurada entre o valor da venda e o custo de aquisição atualizado pelos 
rendimentos é considerada como resultado da transação, sendo contabilizada na data da operação como lucro ou 
prejuízo com títulos e valores mobiliários. 
 
d) Obrigações 
 
As obrigações são demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, incluídos os encargos incorridos, quando 
aplicável. 
 
e) Tributos  
 
O FGP goza de isenção tributária e os seus resultados, rendimentos e operações estão livres de quaisquer tributos 
ou contribuições, visto que o seu patrimônio é composto integralmente por recursos públicos, conforme artigo 150, 
inciso V, alínea “a” da Constituição Federal. 
 
f) Moeda Funcional 
 
A moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis do FGP é o Real (R$). 
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g) Gerenciamento de Riscos 
 
Os ativos que compõem a carteira do FGP estão, por sua própria natureza, sujeitos aos riscos de mercado e 
liquidez, o que pode acarretar perda patrimonial ao Fundo. 
 
Risco de Mercado -  reflete a possibilidade de perdas que podem ser ocasionadas por mudanças no comportamento 
das taxas de juros, do câmbio, dos preços das ações e dos preços de commodities. 
 
Risco de Liquidez - Representa o risco de a Empresa encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações 
associadas com seus passivos financeiros. 
 
Para gerenciar os riscos de mercado e liquidez inerentes ao FGP, a Gestora dos recursos conta com a assessoria 
da Diretoria de Gestão de Riscos do Banco do Brasil S.A., adotando a política de segregação entre a gestão dos 
portfólios e a gestão de risco. De forma resumida, o processo de avaliação e monitoramento do risco consiste em: 

a) propor políticas e diretrizes de riscos de mercado e liquidez de fundos de investimento;  

b) propor políticas e diretrizes de divulgação de informações do risco de mercado e liquidez de  fundos de 
investimento;  

c) propor e controlar limites de riscos de mercado e liquidez de fundos de investimento;  

d) propor planos de contingência dos negócios referentes ao risco de mercado e liquidez de  fundos de 
investimento;  

e) assessorar os gestores de fundos de investimento sobre a gestão dos riscos de mercado e  liquidez; 

f) promover alinhamento da BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. – BB 
DTVM à regulamentação da supervisão bancária referente à gestão dos riscos de mercado e liquidez de fundos 
de investimentos.   

 
Nas métricas de riscos utiliza-se o Valor em Risco (Value-at-Risk - VaR) calculado através da metodologia de 
simulação histórica, com a finalidade de estimar a perda potencial máxima dentro do horizonte temporal e 
determinado intervalo de confiança. Complementarmente, são elaborados cenários de estresse, objetivando avaliar 
a carteira sob condições extremas de mercado, tais como crises e choques econômicos. 
 
4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  
 
a) Composição 

 
R$ mil 

  31.08.2015 31.08.2014 

Disponibilidades em moeda nacional  95 8 

Aplicações interfinanceiras de liquidez (1)  446 174 

Total   541 182 

(1) Referem-se a operações compromissadas cujo vencimento é igual ou inferior a 90 dias. 
 
 
5 – APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 

 
a) Composição 

 
R$ mil 

  31.08.2015 31.08.2014 

Aplicações em operações compromissadas 446 174 
 
b) Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liqu idez 

 
R$ mil 

 Set/2014 a Ago/2015  Set/2013 a Ago/2014  

Rendas de aplicações em operações compromissadas 148 9 
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6 – TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
 
a) Composição por Tipo de Papel e Vencimento  

 
R$ mil 

 31.08.2015  31.08.2014 

 Valor de Mercado  Total  Total 

Vencimento em dias 181-360  
Acima de 

360  

Valor de 

Custo  

Valor de 

Mercado  

Marcação a 

Mercado  

 Valor de 

Custo  

Valor de 

Mercado  

Marcação 

a Mercado  

Títulos para negociação  2.360 17.956  24.557 20.316 (4.241)  23.177 21.229 (1.948) 

  Títulos de renda fixa 2.360 17.956  24.557 20.316 (4.241)  23.177 21.229 (1.948) 

    NTN-B 2.360 17.956  24.557 20.316 (4.241)  23.177 21.229 (1.948) 

           

Ativo circulante     20.316    21.229  
 
O valor contábil das NTN’s representa o valor dos títulos e valores mobiliários acrescidos dos rendimentos auferidos 
até a data do balanço e aumentados ou diminuídos pelos ágios ou deságios, a apropriar, ajustados à marcação a 
mercado. 
 
b) Resultado com Títulos e Valores Mobiliários 

 
R$ mil 

 
Set/2014 a Ago/2015  Set/2013 a Ago/2014  

Resultado com Títulos e Valores Mobiliários 413 2.779 
  Rendas com Títulos e Valores Mobiliários 13.346 10.527 
    Rendas de títulos de renda fixa  3.020 2.263 
    Lucros com títulos de renda fixa 2 -- 
    TVM – Ajuste positivo ao valor de mercado 10.324 8.264 
  Despesas com Títulos e Valores Mobiliários (12.933) (7.748) 
    Prejuízos com títulos de renda fixa (318) (65) 
    Ajuste negativo ao valor de mercado (12.615) (7.683) 

 
 
7 – OBRIGAÇÕES 
 
a) Composição 
   

R$ mil  
Provisão para Pagamentos a Efetuar 31.08.2015 31.08.2014 
  Taxa de gestão do FGP (1) 248 89 
  Auditoria independente 89 43 
  Taxa de custódia 1 1 
  Taxa de administração do fundo exclusivo 2 2 
Total 340 135 
   
  Passivo circulante 340 135 

(1) Acréscimo de R$ 146 mil em razão do recálculo do valor da referida taxa a ser liquidada no exercício seguinte. 
 
b) Despesas Administrativas 

R$ mil 
 Set/2014 a Ago/2015  Set/2013 a Ago/2014  

   Taxa de gestão do FGP (1.226) (1.120) 
   Despesas com auditoria independente  (49) (41) 
   Taxa de administração do fundo exclusivo (19) (18) 
   Taxa de custódia (11) (10) 
   Outras despesas administrativas (9) (11) 
   Despesas de serviços do sistema financeiro (5) (4) 
Total (1.319) (1.204) 
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8 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 
O Patrimônio Líquido do FGP é de R$ 20.519 mil (R$ 21.277 mil em 31.08.2014).  
 
Como o FGP não distribui dividendos ou bonificações, por falta de previsão legal, o resultado do exercício é 
incorporado ao Capital Social conforme regulamento do Fundo. 

 
R$ mil 

 
31.08.2015 31.08.2014 

Capital Social Anterior 21.277 19.693 
   Incorporação do resultado do exercício ao Capital Social (758) 1.584 
Capital Social Atual 20.519 21.277 

 
 
9 – PARTES RELACIONADAS  
 
O FGP realiza transações financeiras com seu administrador, o Banco do Brasil S.A., e com a BB DTVM, 
responsável pela administração do Fundo de Investimento de Renda Fixa. 
 
Sumário das Transações com Partes Relacionadas 
 

R$ mil 

   31.08.2015   31.08.2014 

   BB BBDTVM Total    BB BBDTVM Total  
Ativos         
  Disponibilidades (Nota 4.a) 90 5 95  1 7 8 
  Aplicações interfinanceiras de liquidez (Nota 5.a) -- 446 446  -- 174 174 
  Títulos e Valores Mobiliários (Nota 6.a) -- 20.316 20.316  -- 21.229 21.229 
Passivos         
  Taxa de administração do fundo exclusivo (Nota 7.a) -- 2 2  -- 2 2 
  Taxa de gestão do FGP (Nota 7.a) 248 -- 248  89 -- 89 
  Taxa de custódia (Nota 7.a) 1 -- 1  1 -- 1 
Contas de Resultado         
  Rendas de aplicações interfinanc. de liquidez (Nota 5.b) -- 148 148  -- 9 9 
  Rendas com Títulos de Valores Mobiliários (Nota 6.b) -- 413 413  -- 2.779 2.779 
  Taxas de administração do fundo exclusivo (Nota 7.b) -- (19) (19)  -- (18) (18) 
  Taxa de custódia (Nota 7.b) (11) -- (11)  (10) -- (10) 
  Taxa de gestão do FGP (Nota 7.b) (1.226) -- (1.226)  (1.120) -- (1.120) 

 
 
10 – PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OB RIGAÇÕES LEGAIS 
 
Até o final do exercício social, o Administrador não teve conhecimento da existência de quaisquer obrigações 
contingentes imputadas ao Fundo e que devam ser objeto de registro contábil. Estas avaliações são efetuadas com 
o apoio do departamento jurídico do Administrador Banco do Brasil S.A. 
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