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Notas explicativas da Administração às demonstrações 
contábeis em 31-12-2016 e 2015

(Valores expressos em Reais, exceto quando indicado de 
outra forma)

1.Constituição, objeto social e contexto operacional
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, 

foi instituída pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da 
Lei 5.918, em 18-10-1960, com personalidade jurídica de direito 
privado, dotada de autonomia administrativa, financeira e patri-
monial, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, tendo 

por finalidade o amparo à pesquisa científica e tecnológica no 
Estado de São Paulo.

Os recursos da Fundação são:
- Destinação mínima de 1% da receita tributária do Estado 

de São Paulo, como renda de sua privativa administração, para 
aplicação em desenvolvimento científico e tecnológico (artigo 
271, § único da Constituição do Estado de São Paulo de 1989);

- Rendas de seu patrimônio, saldos de exercícios, doações, 
legados, transferências intergovernamentais e direitos sobre 
patentes resultantes de pesquisas feitas com seu auxílio e 
demais receitas.

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações 
e práticas contábeis

2.1. Critérios de elaboração
Elaborado em observância aos seguintes dispositivos nor-

mativos:
a) Lei complementar 101, de 2000, que estabelece normas 

de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal;

b) Lei 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito 
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balan-
ços das três esferas de governo;

c) Disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
relativas aos princípios de contabilidade, bem como às Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCT 16) 
- Resoluções CFC 1128 a 1137/2008, 1111/2007 e 1367/2011 
(apêndices a Resolução CFC 750/93) e Portaria Conjunta STN/
SOF 1 e Portaria STN 700, ambas de 10-12-2014 (6ª Edição do 
MCASP);

d) As demonstrações contábeis são compostas pelo balanço 
patrimonial, demonstrações das variações patrimoniais, balanço 
orçamentário, balanço financeiro e a demonstração dos fluxos 
de caixa,
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