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Visa demonstrar a situação e o
desempenho financeiro, orçamentário e patrimonial
da gestão no exercício. É composto por balanços,
demonstrações diversas, declarações e notas
explicativas.

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1.1 BP - Balanço Patrimonial 2018/2017

111

1.1.1 BP - Balanço Patrimonial Resumido com análise vertical e análise horizontal
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1.2 BO - Balanço Orçamentário
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1.2.1 BO - Balanço Orçamentário Resumido com análise de execução e análise vertical
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1.3 DVP - Demonstração das Variações Patrimoniais
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1.3.1 DVP - Demonstração das Variações Patrimoniais Resumida

1.4 BF - Balanço Financeiro com Análise Vertical e Análise Horizontal
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1.5 DFC – Demonstração de Fluxo de Caixa com Análise Vertical e Análise Horizontal
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1.6 BO - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

2. NOTAS EXPLICATIVAS
Nota 1 – Composição do valor da folha salarial referente a dezembro/2018, que por motivo de alteração
na sistemática de pagamento foi paga em janeiro/2019.
Diante da alteração na sistemática de pagamento, por sua vez uma situação nova e em fase de
correções, o pagamento da folha salarial foi contabilizado em janeiro de 2019, visto que anteriormente
demorava-se 48 horas para efetivação. Com a nova sistemática, o pagamento é realizado no mesmo dia,
acarretando um aumento no Passivo Circulante considerável de 437,53%, bem como
impactou o Caixa equivalente conforme DFC – Demonstrativo de Fluxo de Caixa, BF - Balanço
Financeiro e DVP Demonstrativo de Variações Patrimoniais.
Os impactos estão demonstrados na análise Vertical dos demonstrativos contábeis.
Tabela 1 - Folha Salarial – Composição do valor impactante nos Demonstrativos

Nota 2 – Fornecedores e Contas a Pagar
Em 31/12/2018, a Universidade Federal de São Paulo apresentou um saldo em aberto de
R$.8.656.442,22 relacionados com fornecedores e contas a pagar, sendo este valor alocado integralmente
nas obrigações a curto prazo.
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Tabela 1 - Fornecedores e Contas a Pagar – Composição

A maior parte dos fornecedores e contas a pagar do curto prazo se refere aos fornecedores
nacionais, representando cerca de 99,43% do total a ser pago. No quadro abaixo constam as UGs
contratantes com valores mais expressivos de fornecedores e contas a pagar na data base de 31/12/2018.
Tabela 2 – Fornecedores e Contas a Pagar – Por Órgão (Unidade Gestora) Contratante

A unidade gestora 153031 é responsável por 77,27% do total a ser pago. Vale ressaltar que os
Campi Osasco, Diadema, São José dos Campos, São Paulo, Baixada Santista, Guarulhos e Reitoria
compõem a UG 153031 - Universidade Federal de São Paulo. Na tabela apresentada a seguir, relacionamse os quatro fornecedores mais significativos e o saldo em aberto, na data base de 31/12/2018.
Tabela 3 - Fornecedores e Contas a Pagar – Por Fornecedor

Em relação aos fornecedores 1, 2, 3 e 4, eles representam 77,75% do total a ser pago. A seguir é
apresentado o resumo das principais transações:
(1) RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA: Prestação de serviços de controle de acesso ao Campus São
Paulo e limpeza com fornecimento de material para o Hospital Universitário;
(2) FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SP: Referente ao repasse dos projetos e
serviços de gerenciamento, em execução;
(3) ELETROPAULO METROP. ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A: Fornecimento de energia elétrica;
(4) CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP SABESP: Fornecimento de água e esgoto. Em
relação aos fornecedores 1, 2, 3 e 4, no quadro a seguir são detalhadas as principais transações.
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Tabela 4 – Fornecedores – Principais Transações.

Nota 03 – Obrigações Contratuais
Em 31/12/2018, a Universidade Federal de São Paulo (Órgão 26262) possuía um saldo de
R$.318.715.101,24 relacionados a obrigações contratuais, abrangendo as parcelas de contratos que
serão executadas nos próximos exercícios.
A seguir, apresentamos a tabela, segregando-se essas obrigações, de acordo com a natureza dos
respectivos contratos.
Tabela 5 - Obrigações Contratuais – Composição

As obrigações contratuais relacionadas com Serviços e Fornecimento de Bens representam a
maioria, representando 91,66 % do total das obrigações assumidas pela Universidade Federal de São
Paulo (órgão 26262) ao final de 31/12/2018.
De forma a melhor evidenciar, apresentamos a tabela relacionando-se o órgão Universidade
Federal de São Paulo dividido em suas duas unidades gestoras contratantes com valores mais
expressivos na data base de 31/12/2018.
Tabela 6 – Obrigações Contratuais – Por Órgão (Unidade Gestora) Contratante.
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A unidade gestora 153031 – Unifesp é responsável por 98,53 % do total contratado. Vale ressaltar
que a mesma é composta pelos Campi Osasco, Diadema, São José dos Campos, São Paulo, Baixada
Santista, Guarulhos e Reitoria.
Nota 4 – Imobilizado
O Imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no
valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação,
amortização ou exaustão, bem como a redução ao valor recuperável e reavaliação.
Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do
imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios
econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como
variações patrimoniais diminutivas do período.
Em 31/12/2018, a Universidade Federal de São Paulo apresentou um saldo de R$
1.505.258.407,20 relacionados a imobilizado. Na tabela a seguir é apresentada a composição do
subgrupo Imobilizado, para os exercícios de 2018 e 2017.
Tabela 7 – Imobilizado – Composição

4.1 Bens Móveis
Os Bens Móveis da Universidade Federal de São Paulo em 31/12/2018 totalizavam
R$.368.938.076,99 e estão distribuídos em várias contas contábeis, conforme detalhado na tabela a
seguir.
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Tabela 8 – Bens Móveis - Composição

A variação negativa em Bens Móveis em Andamento, de 63,23%, ocorrida de 2017 para 2018,
explica-se pela finalização dos processos de importação, visto que essa conta registra as importações em
andamento, por fim, registrou-se os bens em suas respectivas contas.
Dos Bens Móveis registrados na Universidade Federal de São Paulo, 92,02% referem-se a
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos, e Ferramentas, o qual é composto por:
Tabela 9 – Bens Móveis – Composição da conta Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas

4.2 Bens Imóveis

Os Bens Imóveis da Universidade Federal de São Paulo em 31/12/2018 totalizavam
R$.1.136.320.330,21, distribuindo-se em várias contas contábeis, conforme demonstrado na tabela a
seguir.
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Tabela 10 – Bens Imóveis - Composição

De acordo com a tabela anterior, os Bens de Uso Especial correspondem a 70,86% de todos os
bens imóveis reconhecidos contabilmente no Balanço Patrimonial da Universidade Federal de São Paulo,
perfazendo - em 31/12/2018 - o montante de R$ 807.166.715,94, em valores brutos.
Em síntese, os Bens de Uso Especial, que em sua composição os imóveis de uso Educacional
correspondem a 75,41% dos bens, são os mais relevantes na composição do patrimônio imobiliário
federal, conforme composição da tabela 10.

Tabela 11 – Bens de Uso Especial - Composição

Outros Bens Imóveis de Uso Especial são compostos de Armazéns/Galpões (R$ 10.266.382,00) e
Hospitais (R$ 26.087.320,00).
(a) Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão
Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação,
amortização e exaustão na Administração Pública Direta da União, suas autarquias e fundações têm como
base legal a Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, NBCASP, MCASP e Lei nº 10.180/2001.
Os procedimentos contábeis estão descritos, de maneira mais detalhada, no Manual SIAFIWeb,
(Macrofunção 020330), disponível no site da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.
(a.1) Reavaliação
Segundo a Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014, os valores dos bens imóveis de uso especial
da União, autarquias e fundações públicas federais deverão ser reavaliados para aqueles nos quais seja
aplicado, a título de benfeitoria, valor percentual igual ou superior ao estipulado pela SPU; quando houver
alteração de área construída, independentemente do valor investido; caso seja comprovada a ocorrência
de quaisquer sinistros, tais como incêndio, desmoronamento, desabamento, arruinamento, dentre outros.
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Os valores são atualizados sistemicamente, a cada ano, na data base de 31 de dezembro,
independentemente da classificação, considerando os parâmetros e características específicas dos
imóveis e preços unitários regionais.
Durante o exercício, não ocorreram sinistros.

(a.2) Redução ao valor recuperável de ativos - Impairment
Em 31/12/2018, na Universidade Federal de São Paulo, não houve qualquer indicação de que um
ativo pudesse ter o seu valor reduzido ao valor recuperável, sem possibilidade de reversão dessa perda
em um futuro próximo, pois nos encontramos em processo de inventário geral.

(a.3) Depreciação, amortização ou exaustão de bens imóveis não cadastrados no
SPIUnet e bens móveis
A base de cálculo para a depreciação, amortização e exaustão é o custo do ativo imobilizado,
compreendendo tanto os custos diretos como os indiretos. O método de cálculo dos encargos de
depreciação a ser utilizado para toda a Administração Pública direta, autárquica e fundacional no caso
dos bens imóveis que não são cadastrados no SPIUnet e dos bens móveis é o das quotas constantes.
Como regra geral, a depreciação dos bens imóveis não cadastrados no SPIUnet e dos bens móveis será
iniciada a partir do primeiro dia do mês seguinte à data da colocação do bem em utilização. Porém, quando
o valor do bem adquirido e o valor da depreciação no primeiro mês são relevantes, admite-se, em caráter
de exceção, o cômputo da depreciação em fração menor do que um mês.
O Plano Interno de Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) sobre os ativos de
infraestrutura definiu que o reconhecimento, mensuração e evidenciação, bem como a respectiva
depreciação, amortização ou exaustão, reavaliação e redução ao valor recuperável para os bens de
infraestrutura terá o prazo para implantação desses procedimentos contábeis até 31/12/2018, sendo a
obrigatoriedade dos registros a partir de 01/01/2019.

(a.4) Depreciação de bens imóveis cadastrados no SPIUnet
A Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014 dispõe sobre procedimentos e requisitos gerais para
mensuração, atualização, reavaliação e depreciação dos bens imóveis da União, autarquias e fundações
públicas federais, controlados pelo SPIUnet.
O SPIUnet é um sistema de cadastro e controle de imóveis da União e de terceiros utilizado pelos
Órgãos Federais, que mantém atualizado o valor patrimonial dos imóveis. O sistema é interligado ao SIAFI
para o reconhecimento contábil das adições, baixas e transferências, exceto a depreciação, que - por sua
vez - é registrada no SIAFI por meio de um arquivo encaminhado pela SPU à STN, para que seja
contabilizado no SIAFI.
O valor depreciado dos bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais é
apurado mensal e automaticamente pelo sistema SPIUnet sobre o valor depreciável da acessão,
utilizando-se para tanto o Método da Parábola de Kuentzle e a depreciação será iniciada no mesmo dia
em que o bem for colocado em condições de uso.
O Método da Parábola de Kuentzle distribui a depreciação ao longo da vida útil da benfeitoria,
segundo as ordenadas de uma parábola, apresentando menores depreciações na fase inicial e maiores
na fase final, o que é compatível com o desgaste progressivo das partes de uma edificação. O cálculo é
realizado de acordo com a seguinte equação:
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Kd = (n² - x²) / n², onde:
Kd = coeficiente de depreciação
n = vida útil da acessão
x = vida útil transcorrida da acessão
A vida útil será definida com base no informado pelo laudo de avaliação específico ou, na sua
ausência, por parâmetros predefinidos pela SPU, segundo a natureza e características dos bens imóveis.
Nos casos de bens reavaliados, independentemente do fundamento, a depreciação acumulada deve ser
zerada e reiniciada a partir do novo valor.
(b) Ajustes de Exercícios Anteriores realizados em contrapartida no Imobilizado
São considerados os ajustes decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil ou da
retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, que não possam ser atribuídos a fatos
subsequentes, devendo ser reconhecidos à conta do patrimônio líquido. Diante disso, na Universidade
Federal de São Paulo não ocorreu fato motivador de ajuste.

Nota 5 – Intangível
Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública
ou exercidos com essa finalidade são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de
produção, deduzido do saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil
definida) e do montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida
útil por redução ao valor recuperável (impairment).
Ativos intangíveis gerados internamente não são capitalizados, sendo reconhecidos como
variação patrimonial diminutiva em que foram incorridos, exceto nos gastos com desenvolvimento que
atendam aos critérios de reconhecimento relacionados à conclusão e uso dos ativos, geração de
benefícios econômicos futuros, identificáveis e controláveis, entre outros.
O Plano Interno de Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) definiu que o reconhecimento,
mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como
intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável terão o prazo para
implantação desses procedimentos até 31/12/2018, sendo a obrigatoriedade dos registros a partir de
1º/1/2019.
Em 31/12/2018, a Universidade Federal de São Paulo apresentou um saldo de R$ 3.123.713,60
relacionados a intangível.
Na tabela a seguir, é apresentada a composição do Subgrupo Intangível, para os exercícios de
2018 e 2017.
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Tabela 12 – Intangível - Composição

No Intangível, destaca-se o item Software com Vida Útil Definida, que representa cerca de 94,32
% do grupo.
Com referência às adições e baixas efetuadas ao longo do exercício, foram transferidos R$
106.805,61 do item Software com Vida Útil Indefinida para o item Software com Vida Útil Definida, pois na
análise dos processos foi constatado o reconhecimento indevido.

1.1.1

Redução ao valor recuperável de ativos – Impairment

A Universidade Federal de São Paulo está implantando um sistema capaz de avaliar os ativos do
intangível quando há indícios de não recuperação do seu valor contábil. Os ativos vinculados ao
desenvolvimento e aqueles que têm vida útil indefinida têm a recuperação do seu valor testada a cada
ano, independentemente de haver indicativos de perda de valor.
Diante do exposto, na aplicação do teste de redução do valor recuperável de ativos, o valor contábil
de um ativo ou unidade geradora de caixa é comparado com o seu valor recuperável. O valor recuperável
é o valor de mercado de um ativo menos o custo para sua alienação, ou o valor que a entidade do setor
público espera recuperar pelo uso futuro desse ativo nas suas operações - o que for maior.

1.1.2

Ajustes de Exercícios Anteriores realizados no Intangível

São considerados os ajustes decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil ou da
retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, que não possam ser atribuídos a fatos
subsequentes, devendo ser reconhecidos à conta do patrimônio líquido. Vale ressaltar que a Universidade
Federal de São Paulo não apresentou nenhum fato motivador de tais ajustes.
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