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3.6.- Plano de Implantação de Verbas de Amparo como Investimentos
Em meados de 2015, a Secretaria de Planejamento e Gestão a pedido da FAPESP cria a natureza de despesa de capital com 

auxílio financeiro a pesquisadores para aquisição de bens permanentes (4.4.90.20), por meio da Portaria CO 7, de 15-09-2015, 
alterada em 06-12-2017 pela Portaria CO 14, de 06-12-2017.

A FAPESP por meio da Portaria PR 18/2017 introduziu nova sistemática para identificar as aquisições de bens permanentes pelos 
pesquisadores, criando um CNPJ próprio para uso exclusivo.

No exercício de 2018, foram evidenciadas as aquisições de bens de pesquisa permanente adquiridos do exterior.
A FAPESP firmou convênio com a SEFAZ/SP, capturando todas as NF-e nas compras nacionais via webservice on-line.
Em relação às aquisições no exterior, são extraídas do Siscomex as compras com base nas Declarações de Importação – DI, 

considerando a NCM/SH, segregando os bens permanentes e custo de aquisição do bem adquirido igual ou superior a R$ 1.2 mil 
reais (Lei 12.973/2014).

•A execução orçamentária com aquisição de bens permanentes para pesquisas, no presente exercício, foi de R$ 324.452 mil, 
representando 26,94% do total dos recursos orçamentários com bolsas e auxílios à pesquisa.

3.7.- Do Diferimento da Receita Arrecadada
A Secretaria da Fazenda processou o retorno total da receita diferida nos valores de R$ 55.850 mil dos recursos vinculados 

federais (FR 005) e R$ 278 mil dos recursos próprios da administração indireta (FR 004).
Com a extinção da prática do diferimento, não há mais impacto na receita arrecadada do exercício, se atendendo desta forma, 

o artigo 35, da Lei 4.320/64.
Abaixo quadro demonstrativo da conta de receitas diferidas:

 
(*) Identificação da fonte do recurso – 4 = recursos próprios da Fundação 5 = recursos do Governo Federal.
4.- BALANÇO FINANCEIRO
Demonstra a receita e a despesa orçamentária bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamen-

tária, conjugados com os saldos em espécie provenientes dos exercícios anteriores e os que se transferem para o exercício 
seguinte (base: artigo 103, da Lei 4.320/64 e práticas elencadas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 
MCASP 7ª Edição).

4.1.-Dos Restos a Pagar Processados e não Processados Consideramos como Restos a Pagar as despesas empenhadas 
e não pagas até 31-12-2018, distinguindo as processadas das não processadas, atendendo o artigo 36 da Lei 4320/64. Os 
valores inscritos foram: como restos a pagar processados o montante de R$ 61.139 mil e, como não processados o valor de 
R$ 5.757 mil.

4.2.-Do Resultado Financeiro
A apresentação do balanço financeiro demonstra a receita como a despesa orçamentária por destinação de recursos, e 

não mais por função e grupo de despesa, mudança essa preconizada na Resolução CFC 1.268/09 (em vigor até 31-12-2018). 
Utilizamos o conceito de receita orçamentária ordinária para as receitas próprias e as decorrentes das transferências finan-
ceiras do Governo do Estado de São Paulo para atender às despesas realizadas na fonte de recursos do Tesouro, possuindo 
características de alocação livre entre a origem e aplicação de recursos e, dessa forma, atender a qualquer finalidade; como 
vinculadas, as transferências do Governo Federal e de Instituições não Governamentais, em forma de convênios.

•O resultado financeiro do exercício findo em 31-12-2018, apresentou um desencaixe na ordem de R$ 56.385 mil e em termos 
percentuais, uma queda de 6,97% em relação ao exercício de 2017.

•No exercício de 2018, o repasse financeiro do Governo do Estado foi da ordem de R$ 1.179.770 mil, para cobertura das 
despesas executadas na fonte tesouro.

•Nos recebimentos extraorçamentários estão evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em 
época própria, tais como, consignações em folha, cauções, e atendendo o disposto no § único do artigo 103 da Lei 4.320/64, estão 
computados os restos a pagar do exercício na receita extraorçamentária.

•Nos pagamentos extraorçamentários estão demonstrados aqueles que não precisaram se submeter ao processo de 
execução orçamentária, tais como, devolução de depósitos e cauções, recolhimentos de tributos e consignações e os restos 
a pagar inscritos em exercício(s) anterior(es) e pagos no exercício e os valores das entradas compensatórias no ativo e 
passivo financeiro.

5.- DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
A apresentação da demonstração reflete as alterações quantitativas e qualitativas dos elementos patrimoniais, ocasionados 

pelas atividades estatutárias da Fundação.
Estão evidenciadas as alterações no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, com base 

no regime de competência, indicando o resultado patrimonial do exercício. O resultado foi apurado pelo confronto entre 
as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. Como as variações patrimoniais qualitativas são 
decorrentes de transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio, apresentamos 
de forma separada.

Imputamos como variações qualitativas as despesas de capital, com a aplicação em investimentos e inversões financeiras no 
valor de R$ 48.655 mil.

5.1.- Do Resultado Econômico
O resultado patrimonial do exercício findo em 31-12-2018 apresenta um déficit econômico de R$ 4,53 milhões.
Quadro demonstrativo

•A análise das demonstrações contábeis tem o objetivo de 
fornecer informações úteis aos usuários internos e externos para 
tomada de decisão, inclusive indicadores de posição financeira, 
liquidez, endividamento, execução orçamentária e de variações 
patrimoniais da Fundação. A conclusão destas demonstrações 
contábeis e a sua divulgação pela Administração da Fapesp, 
ocorreu em 25-02-2019.

3- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
O Balanço Orçamentário foi elaborado de acordo com 

as orientações contidas na Parte I - Procedimentos Contábeis 
Orçamentários e Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas 
ao Setor Público, da 7ª edição do Manual de Contabilidade 
Aplicado ao Setor Público – MCASP, aprovada pela Portaria 
STN 840, de 21-12-2016; e com a Instrução de Procedimentos 
Contábeis – IPC 07 - Metodologia para Elaboração do Balanço 
Orçamentário, emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional – 
STN, em 19-06-2015.

•O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas 
por categoria econômica e fonte de recursos, especificando a 
previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita 
realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de 
arrecadação.

•Demonstra também as despesas por categoria econômica, 
fonte de recursos e grupo de natureza da despesa, discriminando 
a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as des-
pesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas 
e o saldo da dotação.

•No valor da despesa orçamentária empenhada estão 
embutidos os restos a pagar não processados do exercício. A 
diferença entre a despesa realizada e a paga equivale aos restos 
a pagar processados.

•No balanço orçamentário, atendendo à composição espe-
cificada nas Instruções e Procedimentos Contábeis 07, a coluna 
despesa liquidada trata tão somente da despesa efetivamente 
liquidada no exercício.

•Os restos a pagar não processados foram inscritos de 
acordo com a capacidade financeira necessária à sua efetiva 
cobertura. Não houve, no período, receitas e despesas intraor-
çamentárias.

3.1.- Recursos orçamentários utilizados no exercício

1. CONSTITUIÇÃO, OBJETO SOCIAL E CONTEXTO OPERA-
CIONAL

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, é uma Fundação Pública com 
personalidade jurídica de direito privado, dotada de autonomia 
administrativa, financeira e patrimonial, vinculada à Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
do Estado de São Paulo, tendo por finalidade o amparo à pes-
quisa científica e tecnológica no Estado de São Paulo, com sua 
sede na Capital do 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.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E PRÁTICAS 
CONTÁBEIS

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

mativos:
•Lei complementar 101, de 2000, que estabelece normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;
•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;

•Disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
relativas aos princípios de contabilidade, NBCT 16- Resoluções 
CFC 1136 e 1137/2008, e em especial à Norma Brasileira Apli-
cada ao Setor Público – NBCTSPEC – Estrutura Conceitual, para 
Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito 
Geral pelas Entidades do Setor Público, de 23-09-2016, Portaria 
Conjunta STN/SOF 2, de 22-12-2016 e Portaria STN 840, de 
21-12-2016 (7ª Edição do MCASP);

•As demonstrações contábeis são compostas pelos balan-
ços patrimoniais, demonstrações das variações patrimoniais, 
balanço orçamentário e a demonstração dos fluxos de caixa, e

3.2.- Demonstrativo das Alterações Orçamentárias - Despesas

 

3.3.- Do Resultado Orçamentário

O déficit verificado na execução orçamentária no valor de R$ 1.030.735 mil, deve-se ao fato do repasse obrigatório, por determi-
nação constitucional (artigo 271, da Constituição do Estado de São Paulo de 1989) não ser considerado como receita orçamentária, 
para não haver duplicação da receita conforme preceitua a Lei Complementar 101/2000. A alocação dos recursos do Tesouro do 
Governo do Estado, consignados na Lei do Orçamento estão somente na despesa orçamentária gerando o desequilíbrio, porém não 
representando irregularidade (Portaria 339/2001 – MF/STN e § 1º do artigo 50, da Lei de Responsabilidade Fiscal).

No exercício de 2018 o repasse financeiro do Governo do Estado foi da ordem de R$ 1.179.770 mil, para cobertura das despesas 
executadas na fonte tesouro.

3.4.- Dos limites de Gastos Correntes Realizados
Por força da lei de criação da FAPESP 5.918/1960, em seu artigo 17, dispõe que, não poderá ultrapassar de 5% do orçamento, 

as despesas administrativas, inclusive despesas com pessoal.
Apresentamos quadro demonstrativo abaixo:

 

3.5.- Dos Anexos de Execução dos Restos a Pagar
São destacadas ainda, a apresentação dos Anexos 1 e 2 que são os demonstrativos de execução dos restos a pagar não pro-

cessados e os processados referentes aos exercícios findos em 2017 e 2016 com as respectivas execuções no exercício de 2018.
Os restos a pagar processados no valor de R$ 55.767 mil foram totalmente pagos (Anexo 2) e, os restos a pagar não processados 

do exercício de 2017(anexo 1), no valor de R$ 120.000 mil, foi pago o valor de R$ 10.817 mil e reinscrito o valor remanescente de 
R$ 109.182 mil no exercício de 2018.

3.5.1.- Da Inscrição de Restos a Pagar Processados e não Processados do Exercício de 2018
•O valor inscrito em Restos a Pagar Processados foi extraído do saldo das contas de Fornecedores, Encargos Sociais a Recolher, 

Salários a Pagar, Bolsas e Auxílio a Pagar e Contribuições a Recolher no montante de R$ 61.139 mil.
•O valor inscrito em Restos a Pagar não Processados refere-se a despesas não processadas decorrentes de obras e materiais 

permanentes no valor de R$ 5.757 mil.
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