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10. Fornecedores
Relação dos prestadores de serviços e de fornecimento de bens a pagar em 31-12-2016, demonstrados pelo valor líquido.

11. Bolsas e auxílios a pagar
a) O quadro demonstra a conta de bolsas a pagar que, em 31-12-2016, seu valor é de R$ 26,10 milhões. As bolsas são conce-

didas por meio de três linhas de financiamento: linha regular, programas especiais e programas de pesquisa para inovação tecnoló-
gica. A linha regular atende à demanda espontânea, isto é, às propostas de projetos apresentadas por iniciativa dos estudantes de 
graduação e pós-graduação e de pesquisadores-doutores.

Os programas especiais têm o objetivo de induzir o desenvolvimento de pesquisas que promovam o avanço da fronteira do 
conhecimento e respondam às demandas do sistema de ciência e tecnologia do Estado de São Paulo e do país. Os programas de 
pesquisa para inovação tecnológica também têm caráter indutor: apoiam pesquisas com potencial de desenvolvimento de novas 
tecnologias e de aplicação prática nas diversas áreas do conhecimento, afinadas com a política de ciência e tecnologia do governo 
estadual.

Composição da conta - Bolsas a pagar em 31-12-2016

LINHAS DE FINANCIAMENTO VALOR

Bolsa a pagar - Regulares 23.628.085
Bolsa a pagar - Programas Especiais 1.782.023
Bolsa a pagar - Inovação Tecnológica 695.087
Total 26.105.195

b) A FAPESP em parceria com o Banco do Brasil implantou o sistema de pagamentos de auxílios a pesquisadores (que prevê 
o uso de cartão), alcançando 90% dos pesquisadores, em substituição às liberações atuais que são efetuadas em contas correntes 
bancárias na data da solicitação e cuja movimentação se dá por meio de cheques. O Cartão Pesquisa - BB além de seguro é uma 
ferramenta de controle para gerenciar e controlar com eficiência os recursos destinados ao desenvolvimento da pesquisa nacional.

Composição da conta - Auxílios a pagar em 31-12-2016

LINHAS DE FINANCIAMENTO VALOR

Auxílio a pagar - Regulares 12.953.753
Total 12.953.753

12. Patrimônio líquido
O patrimônio social é formado pelos superávits acumulados que representam os recursos destinados ao cumprimento de sua 

finalidade voltada à pesquisa, ao ensino e à extensão.
De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade NBCT 16.2 (Resolução CFC 1.129/2008), os valores de déficits de exercícios 

anteriores, foram transferidos para a conta de patrimônio social. O patrimônio líquido da Fundação que em 31-12-2015 era de R$ 
R$ 728.356.366, passou em 31-12-2016 para um montante de R$ 735.112.804, composto da seguinte forma:

Composição do patrimônio líquido findo em 31-12-2016:

13. Contingências trabalhistas
A Fundação, no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos judiciais de natureza trabalhista, movidas por ex-

-colaboradores e terceiros (responsabilidade subsidiária). Apoiado na opinião da Procuradoria Jurídica, a probabilidade de perdas no 
desfecho das ações em andamento está, em 31-12-2016, no montante de R$ 279 mil, portanto, a expectativa de obrigação presente 
é provável. Este foi o motivo do reconhecimento de contingência passiva, com possibilidade de ocorrer.

Em 31-12-2016, a Fundação é parte em processos que estão sendo discutidos na esfera administrativa ou judicial, cuja mate-
rialização, na avaliação da Procuradoria Jurídica é possível de perda, mas não provável, no valor aproximado de R$ 231 mil, para os 
quais a administração da Fundação, suportada pela opinião de seus assessores jurídicos, entende não ser necessária a constituição 
de provisão para eventual perda.

14. Sistema de compensação
O sistema de compensação representa os atos potenciais que possam impactar o patrimônio da Fundação. Estão demonstradas 

no sistema de compensação as seguintes rubricas:
a. Atos potenciais do ativo e passivo, compensado:

São destacados abaixo o quadro demonstrativo dos responsáveis por bens e de auxílios e bolsas concedidas a pesquisadores 
como fonte de informação, constando as variações e valores correspondentes ao futuro, pois tais atos são relevantes, cujos efeitos 
se traduzirão em modificações no patrimônio da FAPESP.

b. Responsáveis por bens:

7. Investimentos
O subgrupo de investimentos é constituído de edifício, garagens e obras de arte, conforme quadro a seguir. Em conformidade 

com o artigo 44 da Lei Complementar 101/2000, o produto derivado da alienação dos bens será aplicado em despesas de capital.

8. Imobilizado
O quadro demonstra as movimentações realizadas no subgrupo do imobilizado no exercício de 2016.
Os bens móveis e imóveis estão representados pelo custo de aquisição.
O controle analítico com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles é efetuado pela 

Gerência de Licitações, Patrimônio e Suprimentos, mantendo a contabilidade os registros de forma sintética.
Atendendo ao disposto na Resolução CFC 1.136/2008, foram procedidas a depreciação e amortização com base na vida útil 

econômica estimada dos bens; o método de cálculo dos encargos é o de quotas constantes e as taxas aplicadas foram em conso-
nância com o artigo 310, do RIR/1999.

9. Intangível
Os direitos classificados no intangível estão ao custo incorrido na aquisição e construção, deduzidos da respectiva amortização. 

Em reunião de 23-11-2016 o Conselho Técnico Administrativo - CTA, aprovou a constituição de Comissão de Servidores para a ava-
liação dos Sistemas Internos da FAPESP. Com a nomeação da Comissão Própria de avaliação patrimonial de softwares desenvolvidos 
pela Gerência de Informática pela Portaria DA 02/2016, deliberaram e ratificaram após a conclusão dos trabalhos, do reconhecimento 
inicial no montante de R$ 6,06 milhões.

A Comissão composta de analistas e técnicos em tecnologia da informação, sustentado em bases confiáveis e fundamentado 
no CPC 4 e no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (6ª edição - seção 02.05.06 - Intangível), aplicou as métricas 
necessárias para a construção de cada sistema desenvolvido internamente.


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2017-03-31T02:18:44-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




